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PASIŽADĖJO SUTRIUŠKINTI JAPONIJĄ
Naciai bėga nuo aštuntos armijos
Jau pradeda išsprogdinti Cassino miestą

ALDŽYRAS, gruod. 2.— ’ 
Specialus sąjungininkų ko
munikatas šiandien pranešė, 
kad Amerikos didieji bom
beriai iš šiaurvakarinės Af
rikos šiandien atakavo 
kiečių submarinų bazę ir 
prieplaukas prie Marseille, 
pietinėj Prancūzijoj.
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SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, gruod. 2.—Vokie
čiai šiuo laiku bėga iš savo 
tvirtai ginkluotos žieminės 
linijos prie Adrijatikos kran 
to, palikdami laukus nuklo
tus negyvais ir sužeistais 
kareiviais, ir sugadintais 
ginklais bei vežimais.

Tuo pat kartu naciai ma
tomai ruošiasi apleisti Cas- 
sino miestą, kuris randasi 
ant Via Casilina, svarbiojo 
vieškelio vedančio Romon, 
dėl smarkaus spaudimo iš 
Gen. Clark vadovaujamos 
penktos armijos, kuriai va
kar padėjo milžiniškos lėk
tuvų atakos.

i

Išsprogdina Cassino.
Lakūnai raportavo, kad 

jie matę didelius vokiečių 
sprogdinimus Cassino mies
te, maždaug 12 mylių į 
šiaurvakarius nuo sąjungi
ninkų Mignano fronto, tuoj 
po trijų valandų lėktuvų 
atakos ant jų pozicijų 20 
mylių frontu.

Bangos sąjungininkų lėk
tuvų kas 10 minučių nume
tė šimtus visokių bombų ant 
vokiečių apkasų, tvirtovių, 
ir patrankų pozicijų.

Naciai Traukiasi.
Dėl Gen. Montgomery va

dovaujamos aštuntos armi
jos ofensyvos naciai yra pri 
versti bėgti iš savo pozicijų 
į šiaurę nuo Sangro prie Ad
rijatikos. Britai suėmė su
virš 1,000 vokiečių belaisvių. 
Naciai siunčia frontan re
zervus iš šiaurinės Italijos, 
bandydami kaip norint su
laikyti sąjungininkų vary
mas!.

-

Po konferencijos, iš kurios Japonijai paskelbtos tikrai baisios žinios, nusifotografavę 
Jungtinių Tūtų vadai. Iš kaires į dešinę: generalissimo Chiang Kai-shek, prezidentas 

Roosevelt ir britų ministrų pirm. Churchill. Nuotrauka iš Cairo, Egipte, per radio at
siųsta į New York. (Acme-Draugas telephoto)

NUSTATĘ PLANUS JAPONIJAI SUKLUPDYTI TOKYO SULAUKS BERLYNO LIKIMO

Milžiniškos lankų kovos Ukrainoje
Abi pusės frontan siunčia rezervus

MASKVA, gruod. 2.—Šiuo 
laiku vakarinėj Ukrainoj 
vyksta milžiniškos tankų 
kovos. Vokiečiai, pastiprinti 
aštuoniom mechanizuo tom 
divizijom, bando kaip norint 
pralaužti rusų tamprią kon
trolę ant jų susisiekimo li
nijų. Rusai sako visi vokie
čių bandymai buvo atmušti, i

Prasikišime į vakarus nuo 
Kievo, abi pusės vartoja 
didelius skaičius tankų, ir 
pradeda pasirodyti milžiniš
kos kanuolės, didesnės už 
tankus, kurios vartojamos 
kovoms miškuose, kur vokie 
čiai atsiėmę kitas dalis Le-

ningrado-Odesos geležinke
lio linijos.

Į vakarus nuo Kievo išro
do. kad vokiečiai laiko pir
menybę tankų ir kareivių 
skaičiuose, bet rusai t dieną 
ir naktį siunčia rezervus per 
Dniepro upės tiltus.

Londono radio pranešė 
Maskvos radio žinią, kad 
rusai atmušė nacių kontra
taką prie Znamenka. Berly
nas sakė rusai sustiprinę 
savo atakas i pietvakarius 
nuo Kremenchugo, ir kad 
jie išnaikinę rusų batalioną, 
kuris buvo prasilaužęs per 
jų linijas prie Cherkasy.

Santykiai tarpe švedą 
ir vokiečiu prastėja 
STOKHOLMAS, gruod. 2.

—Švedijos vyriausybės nota 
Vokietijai prašo nacius ne
įvykdyti, savo planus išvežti 
suareštuotus norvegus stu
dentus Vokietijon, “dėl atei
ties santykių tarpe Švedi
jos ir Vokietijos labo.” Toks 
švedų pareiškimas kai kur 
įžiūrimas kaipo dar vienas 
ženklas prastėjančių santy
kių tarpe tų dviejų kraštų. 
Švedija siuntė tą notą po to, 
kaip vokiečiai Norvegijoje 
suareštavo 1,200 studentų 
“už gaisrus ir sabotažą” 
universitete.

Karo laivai bombardavo japonų bazes
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, gruod. 
2.—Adm. Kinkaid lengvieji 
karo laivai apšaudė Gasma- 
ta, Naujos Britanijos salo
je, ir Madangą, Naujos Gvi
nėjos saloje. Tai buvo pir
mas jų bazių bombardavi
mas iš laivų. Abi bazės daž
nai jautė sąjungininkų lėk
tuvų numestas bombas.

Gen. MacArthur komuni- i 
katas pranešė apie naują 
lėktuvų ataką ant priešo 
Cape Gloucester lėktuvų ba
zės, vakarinėj Naujos Brita
nijos pusėj, kur numetė 28 
tonus bombų. Tą pačią die
ną lėktuvai numetė dar 70 
tonų bombų ant japonų ae
rodromų prie Alexishafen, 
10 mylių į šiaurę nuo Ma
dang.

Apart apšaudymo japonų 
pozicijų, mūsų karo laivai

taipgi nuskandino mažą prie 
šo laivą Dallman pratakoj.

Bombavo Laivus.
Prie Talasea, lėktuvas nu

metė 1,000 svarų bombų tik 
75 pėdas nuo japonų destro- 
jerio ir veikiausiai jį suža
lojo. Apart destrojerio, Li- 
berator bomberiai taipg’ 
puolė kitą karo laivą ir du 
transporto laivus.

Kiti lėktuvų daliniai ata
kavo japonų pozicijas Ka:! 
salose, į šiaurryčius nuo Aus 
tralijos, kur bombavo prie
plaukas prie Langgoer, o 
reikmenų sandėliuose sukė
lė didelius gaisrus.

Huon pusiausaly, austra- 
. liečiai kareiviai iš užimta 
Bonga varosi į Wareo, vaka
riuose, norėdami susijungti 
su kitais kareiviais, žygiuo
jančiais į šiaurę iš užimto 
Sattelbergo.

Papen grįžta Turkijon
STOKHOLMAS, gruod. 2 

— Nacių kontroliuojamas 
skandinavų telegrafų biu
ras pranešė, kad Franz von 
Papen, Vokietijos ambasa
dorius Turkijai, atvykęs į 
Sofiją, ir veikiausiai iš ten 
vyks į Ankarą. Po Turkijos 

reikalų ministro 
Anglijos 
sekreto-

užsienių 
pasikalbėjimo su 
užsienių reikalų 
rium Eden praeitą mėnesį,
Cairo mieste, Egipte, von 
Papen buvo sugrįžęs Berly
nan išduoti Hitleriui rapor
tą.

Sugrįžęs laidotuvėms Japonu submarinas 

sulaukė ir antru
CHICAGO, gruod. 2.—Per 

pastaruosius tris metus Ka
zimieras Gestautas, 62, sir
go širdies liga, ir negalėjo 
iš lovos pasijudinti. Jį pri-' 
žiūrėjo jo žmona, Marijona. 
Gestautai gyveno 5929 S. 
Fairfield Ave.

Pirmadienio vakarą jų 
kaimynai, susirūpinę dėlto, 
kad nuo šeštadienio nakties 
Gestautų bute matėsi elek
tros šviesa, nuėjo ir beldėsi 
į duris, bet niekas neatsilie
pė. Jie pašaukė policininkus, j 
kurie įlaužė duris ir įėjo į 
butą, kur rado moterį negy
vą. Iš lavono spėjama, kad 
dėl širdies ligos krito negy
va šeštadienio naktį. Jos li
gonis vyras rastas gyvas, 
bet nusilpęs.

Gestautų sūnus Kazimie
ras, kuris tarnauja kariuo 
menėje, Mississippi stovyk
loje, kaip tik spėjo šiandien 
grįžti motinos laidotuvėms. 
Einant iš Eudeikio koply
čios kaimynai pranešė sūnui 
dar vieną prastą žinią, kad 
tėvas ką tik mirė.

nuskandino U.S. laivą
WASHINGTON, gruod. 2 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad pagelbinis lėktuv
nešis Liscome Bay buvo ja
ponų submarino nuskandin
tas prie Gilbert 
sakė tai buvo 
Amerikos laivas, 
skendo kovose už

salyno, ir 
vienintelis 
kuris nu- 
tas salas.

FDR, Churchill, ir Chiang sufcrmuliavo 
planus dėl Japonijos nugalėjimo

CAIRO, gruod. 2.—Penkių : 
dienų konferencijoje Afri- I 
kos kontinente, Amerikos ir 
Kinijos Prezidentai Roose
velt ir Chiang Kai-shek ir 
Anglijos Premjeras Chur
chill, drauge su savo diplo
matiniais ir militariniais 
patarėjais, išdirbo planus 
sąjungininkų kero strategi
jai Japonijos nugalėjimui.

(Vienas žinių agentūros 
pranešimas iš Cairo sakė 
“sužinota iš patikimų šalti
nių,” kad Anglija ir Ame
rika susitarė dėl naujos Eu
ropos invazijos smulkmenų, 
ir gal net išsikalbėjo apie 
Balkanų invaziją.) 

Išlaisvina Korea.
Trys sąjungininkai nuta

rė iš Japonijos atimti visas 
jos nuo pirmojo Pasaulinio 
Karo užgrobtas ar okupuo-

, tas 
jai 

i ir 
kurias dabar valdo japonai, 
ir padaryti Korea laisva ir 
nepriklausoma, bet išvaryti 
japonus iš visų kitų žemių, 
kurias jie užėmė jėga.

Militariniai planai dėl ku
rių susitarta, aišku, pasilie
ka karo paslaptimi, ir pasi
rodys tik tuomet, kada bus 
naudojami prieš japonais. 
Tuo būdu japonai gali tik 
spėti, kad konferencijoje 
buvo tartasi apie būdus ir 
priemones Japonijos bom- 
bavimui.

Konferencijos komunika
tas nurodo, kad sąjunginin
kai supranta jog Japonijos 
nugalėjimas nebus lengvas 
dalykas. Bet tuo pačiu kar
tu nurodoma, kad Japonijai 
vis daugiau ir daugiau teks 
paragauti sąjungininkų jė
gos, o užsibaigus Europos 
karui, jie vieni turės stoti 
prieš visus sąjungininkus.

Amerikiečių delegacija su
sidėjo iš suvirš 100 asmenų, 
jų tarpe Amerikos karinių 
jėgų viršininkas Gen. G.

So- 
mervell. Stillwell, Arnold, 
Chennault, Stratemeyer, ir 
Eisenhower.

Po konferencijos, Roose
velt, Churchill ir Chiang iš
vyko į neišvardintą vietą.

žemes; sugrąžinti Kini-
Mandžiurijos, Formosos Marshall, ir Generolai 
Pescadorių teritorijas,

Partizanai Slovėnijoj 
sumušė vokiečius
LONDONAS, gruod. 2.— 

Jugoslavų partizanų radio 
pranešimas sakė partizanai 
sumušę vokiečius pietvaka
rinėj Slovėnijoj, užmušdami 
apie 3,600 vokiečių kareivių. 
Anot pranešimo, per 14 die
nų kovas jugoslavai suėmė 

\ didelius kiekius priešo gin
klų ir amunicijos. Kiti par
tizanų daliniai keliose vie
tose perkirto svarbųjį Žagre 
bo-Belgrado geležinkelį.

BRITAI DŽIAUGIASI PAREIŠKIMU 
APIE JAPONIJOS NUGALĖJIMĄ

9 
su Rusijos premjeru įvyks 
netolimoj ateity. 

Dalyvavo Generolai.
Sąrašas aukštų karininkų, 

kurie dalyvavo konferenci- 
■ joje, nurodo, kad konferen
cijoje buvo išdirbti tolimes
ni planai Europos puolimui, 
ypatingai kur1 jie rišasi su 
karu Pacifike. Didžiausia

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Didelis pasiruošimas 
japonu puolimui
PACIFIKO LAIVYNO 

ŠTABAS, gruod. 2. — Did
žiausia koncentracija karo 
laivų, ir šimtai tūkstančių 
sąjungininkų kareivių, lau
kia įsakymų Japonijos 
puolimui. Tas milžiniškas 
puolimas bus taikomas prieš 
šimtus salikių, kurias japo
nai naudoja gynimui savo 
užkariautų žemių.

'ORAS
Giedra, šalta.

Visos U.S. karo jėgos 
prarado 126,969 vyrų

WASHINGTON, gruod. 2. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandien pranešė, kad nuo 
karo pre.'i.os iki lapkričio 
15 d., žuvusių, sužeistų ir 
dingusių amerikiečių skai
čius yra 126,969, visoms ka
rinėms tarnyboms.

LONDONAS, gruod. 2.— 
Londone rodoma džiaugsmo 
dėl trijų valstybių vadų kon
ferencijos šiaurės Afrikoj, 
kaipo įrodymą anglų-ameri
kiečių - kiniečių solidarumo 
kare prieš Japoniją, kas 
užtikrina Japonijos nugalė
jimą ir atsilyginimą už jos 
agresyviškumą.

Pranešimas apie trijų va- užduotis buvo sudaryti ben- 
dų konferenciją buvo neti- drą ofensyvos strategiją po 
ketas, kadangi britai manė, Adm. Chester Nimitz, Gen. 
kad trečiasis vadas būsiąs Douglas MacArthur, Lord 
Stalinas. Britų spauda šian- Louis Mountbatten ir Chi- 
dien intimuoja jog suėjimas ang.

Amerikiečiai vėl puolė Solingen
IŠ ALDŽYRO — Galuti

nai pranešta, kad 13 armi
jos slaugių, 12 kareivių, ir 
lėktuvo įgula, kurie lapkr. 
8 dingo, rasti gyvi ir sveiki.

IŠ LONDONO — Ameri-
i kos lėktuvai atakavo 14 prie 
so laivų Toulon uoste, Pran
cūzijoje, ir bombavo Cher- 
bourgo pusiausalį.

IŠ ITALIJOS — Vokie
čiai Italijoje pradeda trauk
tis iš savo linijos vakarinio 
galo. Abi sąjungininkų ka
riuomenės varosi pirmyn.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenės, žygi uodą mos į 
Žlobiną, užėmė suvirš 80 
kaimų ir miestelių.

U.S. submariną Wahoo 
skaito dingusiu
WASHINGTON, gruod. 2. 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos submari- 
nas Wahoo nesulaukiamas, 
ir skaitomas dingusiu. Ber
lyno radio anksčiau pranešė 
tokią žinią, sakydamas, kad 
pranešimas paėjo iš New 
Yorko ir savo laiku buvo 
nuskandinęs 19 japonų*lai
vų.

Prarado 42 Lėktuvus.
Trečios atakos metu įvy

ko didelės orinės kovos, ir 
27 dideli bomberiai negrįžo 
į savo bazes. Iš viso sąjun
gininkai vakar prarado 42 
lėktuvus, o nušovė 33 vokie
čių lėktuvus. Viena misijų 
buvo ataka ant lėktuvų dirb 
tuvės prie Albert, Prancūzi
joj, ir puolimas laivų prie 
Bresto pusiausalio.

Orinės atakos signalai

LONDONAS, gruod. 2.— 
Amerikos didieji bomberiai 
vakar antrą dieną iš eilės 
atakavo Solingeno industrinį 
miestą, Rhinelande, o kiti 
daliniai puolė nacių aerodro 
mus šiaurinėj Prancūzijoje 
ir Belgijoje.

Į Pirmoj atakoj ant Solin
gen. antradieny, amerikie
čiai prarado du lėktuvus, o 
vakar dieną vokiečiai siuntė 
įvairių rūšių lėktuvus prieš
amerikiečius, bandydami pa- vėl skambėjo Londone va- 
sukti jų ataką. kar naktį, bet niekur apy-

Oro ministerijos praneši- linkėj nebuvo numesta bom- 
mu, R.A.F. bomberiai vakar bų. Kai kuriose apylinkėse 
naktį numetė minas priešo buvo girdimi lėktuvų moto- 
valdomuose vandenyse, bet rai. Britų priešlėktuvinių 
neminėjo jokių didesnių patrankų šaudymas buvo di- 
veikamų. Du britų lėktuvai, delis.
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Auditoriaus J. P. Varkalos radio kalba
apie lietuvių taupymo bendroves

KALBA PASAKYTA GRUOD. 2 D. IŠ STOTIES VVHFC

Taupymas. Taupymo ben- 
ga’ite pradėti 

“Draugas” ir “Nau- taupyti turėdami 50c ir dau
giau ir gausite nuošimtį kas 
šeši mėnesiai. Viršminėtos 
penkios bendrovės dabar mo 
ka 3 arba 3Vž už padėtus pi
nigus.

Suma ir uždirbtas nuoš. 
minėtose bendrovėse yra ga 
rantuota arba inšiūryta iki

Labas vakaras! įsigyti arba pataisyti namą
Šiuomi vakaru penkios lie- arba paskolą 

tuvių taupymo bendrovės ir ti. 
vėl pradeda savo paskaitas
per šią radio stotį ir per lai k drovėse jūs 
raščius 
jienos”.

Per šią stotį kiekvieną ket
virtadienį jūs girdėsite nau- 
cingus pranešimus tokiais 
klausimais, kaip tai: Kur ir 
kaip taupyti pinigus ? Ką da
lyti su pinigais? Kas yra 
infliacija, apie kurią kalba
ma tiek daug? Kaip įsigyti’ $5,000.00 kiekvieno asmens 
nuosavą namą ? Kur gauti 
mortgičius lengviausiomis 
sąlygomis, ipirkimui arba pa
taisymui namo? Per šią sto
tį ketvirtadieniais jūs išgir
site atsakymus į šiuos ir pa
našius mums visiems svar 
bius klausimus.

kitur atmokė-

PETRAS 
Sekretorius

.DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

PIRKITE KARO BONUS!
Skolinam Pinigus

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ

TAUPYKITE

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

i Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

Kės. 6958 So. £ aiman Avė. 
Res. TeL GROtehill 0611 
Olfice Tei. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami išeg
zaminuoti jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
gali suteikti.

S8 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:80 su m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. lr Šeštad. 9:80 a. m.
’ iki 7:00 p. m.

1751 W. 47th Street

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Budriko Moderniška Krautuvė

ar šeimos per įstaigą fede- 
ralės valdžios, kuri užtikri
na, kad jūsų pinigai nežus.

Žmonės taupo pinigus į- 
vairiems tikslams; vieni, kad 
nusipirkti- nuosavą namą; 
kiti naudai savo vaikų, kad 
jie galėtų pabaigti aukštes
nius mokslus; daugelis tau
po dėl kalėdinių dovanų ar 
atostogų (vakacijų); bet 
daugiausia žmonių taupo dėl 
to, kad reikalui priėjus — 
ligoje ar senatvėje galėtų 
jais naudotis.

Taigi, gerbiami klausyto
jai ir jūs pradėkite taupyti 
suminėtose taupymo bendro
vėse mažais indėliais iš kiek 
vienos “Payday”, kur sau
gumas jūsų pinigų yra-ga
rantuota s ir indėliai nešą 
gerą nuošimtį.

Skolinimas. Jūs paklausi-
Anthony Savings and te manęs, “ką gi taupymo 
Association, Cicero. bendrovės daro su mūsų su- 

Savings and taupytais pinigais?”

Pirma taupymo bendrovė
Amerikoje susitvėrė 1831 ir lietuviai, pasiryžo iki Ka 
metuose, Pennsylvania vai- ledų parduot, karo bonų už 
stijoj, kur mažais taupy- ' 
mais daugelio žmonių bu ve 
duota paskola norinčiam į- 
sigyti nuosavą namą. Taigi 
jūsų sudėti į taupymo ben
droves pinigai skolinami 
vien tik ant pirmų mortgi
čių namų savininkams, ku
rie stato, perka, paskolas 
kitur apmoka, arba pertaiso 
savo namus.

I

Šie pranešimai teikiami 
.pastangomis penkių lietuviš
kų taupymo bendrovių Chi
cagoje ir Cicero, Illinois, bū
tent:

Chicago Savings and Loan 
Association, Marąuette Pk.

Gediminas Building and 
Lai n Association, Brighton 
Park.

Keistučio Savings and 
Association, Bridge-

Tarpe maždaug 1,500 amerikiecų ir kanadiečių repat
riantų, tai yr3 tarpe pasimainytų belaisvių tarp Amerikos 
" Japonijos, šiomis diensmis grįžusių į Ameriką, buvo h 

šis dviejų mėnesų kūdikis, Gretchen Penelope Whitaker, 
gimęs japonų laive, kelyje į Mormugao, Portugalų Indijoj. 
G. Whitaker yra Valstybės Departamento tarnautojas. 
Siunčiant jį į Colombo, Indijon, Maniloje užklupo karas 
ir tokiu būdu pateko į japonų nelaisvę. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

mėnuo jūs mokate nuoš’m- greičiau baigti karą.
tį (%) ir dalį sumos iš savo 
algos arba randų iškolektuo- pirks karo bonus, dabar yra 
tų ir nejučioms atmokate vi- teikiami tikietai į labai pul
są paskolą ir lieka jums na- kų parengimą visų 22 tautų, 
mas be skolos.

Taigi, kreipkitės į sumi 
nėtas bendroves, kada jums 
bus reikalinga paskola.

Paskatinimui tų, kurie

TAUPYMO BENDROVĖS 
GELBSTI VALDŽIA!
BE ATLYGINIMO

juapgltu i
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. M

WHFC - 1450 kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo lg 

iki 2 vai. popiet. K
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare. M
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

----------------- . t
Lt ii nn v»nvi n tticvii OO

V'XX&X'U"LCŽ! VJjOlį. LGULUj

kuris bus 12 d. gruodžio, šių 
metų, Medinah Temple, Chi
cagoje. Taigi raginu visus 
dabar pirkti karo bonus ir 
pirkimu vieno bono už $25.- 
00 vertės gausite vieną ti- 
kietą į tą parengimą.

Ateinantį ketvirtadienį iš 
šios stoties Jūs išgirsite pra
nešimą, kokius pagerinimus 
planuojama ^daryti Ch'cagoj 
statybos klausime pasibai
gus karui.

Baigdamas šį pranešimą 
aš raginu jus taupyti savo 
pinigus, imti mortgičius ir 
pirkti karo bonus mūsų tart 
pymo bendrovėse.

J

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

y

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG AS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
SekmacL, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
: REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic "868

Visos lietuviškos i.auęymo 
bendovės turi kare oonus ju* 
raštinėse suteikia jum_ 
boną už sumokėtus pinigus.

22 tautos ateivių, tarpe jų

Loan 
port.

St.
Loan

Universal
Loan Association, Halsted ir 
18-tos gatvės.

Kad sutampyti radio bran
gų laiką adresus šių bendro
vių jūs rasite “Naujienose’ . 
f r “Drauge’' penktadieniais 
kiekvienos savaitės greta su 
turiniu šių kalbų.

_ .z

S35,000.000.00 ir tais pini 
gaiš nupirkti “cra’ser” ii 
padovanoti valdžiai, kad

i
t

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL ĮOOO k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

DR. G. SERNER

TeL

KAS YRA TAUPYMO 
SKOLINIMO 
BENDROVĖS?

IR

Taupyme bendrovės 
savitarpinės rūšies organiza
cijos ir todėl nemoka jokit 
tiesioginių taksų. Jos turi 
leidimus štato arba federa- 
lės valdžios patarnauti vi
suomenei dviem atvejais: 1) 
Taupymo žmonių pinigų; 2 
Skolinimo pinigų ant pirmi 
mortgičių tiems, kurie nor.

yra

Taupymo bendrovės daro 
mortgičius ant ilgų metų 
nuo 6 ir iki 15 metų. Dary
dami paskolas taupymo ben 
drovėse jūs sutaupinate iš
laidas atnaujinimo paskolų. 
Į taupymo bendroves kas

DIRBTUVES Tiesiu

Neišmeskite savo senų lšdčvštų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm _ ....
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimul materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

lr jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Į
I

s

Telefonas SEELEY 8760

2310 MEST ROOSEVELT ROADr

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 

Bekmadtenyjs pagal sutartį.

EXTRAI EXTRA!
Permainyta* 

vardas lr 
adresas

Lietuviška* 
Žyduką*

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartj.

Ofiso Tel. VTKginia Ot’36 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YAKds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
_ 756 VVest 35th Street

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8.30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

. mis.
J

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

)

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU I
RTATVBĄI - RFMONTAVIMU1 ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS IENOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.
Yom

B*
Sure 
vf

Ofiso Tel......... VTRginia 1886
DR, AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAKds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo- p] 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- W 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka jh 
<ni ant pareikalavimo. M
‘ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIG* X

— 46 Metai Sakaalago Patarnavimo ! — e
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION |

ITl. CAI.TMKT 411« Jos. M. Momto. S»c‘y. 1BM 80. HALSTF.D ST

___ 1i fe >

■Ei* • J - U!1F9AL EARNINGS

■

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 

Penktad. 8:30 iki 9:30 
šeštad. 6 vaL iki 9:30

Sekmadieniais pagal susitarimą.

9 vak.; 
vak. 
vak.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda, 
tikėjimu (iįį ta, k a H r^rj-an-
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HELP VVANTF.D — VYRAI HFI.P VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

ARC WELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

WAREHOUSE VYRŲ
Patyrusių ar ne, prie wholesale 
grocers. Laikas ir pusė virs 40 
vai. Kreipkitės prie Mr. Hauser, 
1-mam aukšte.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

Ar Galit Kepti?

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

CENTRAL GROCERS CO-OP.
1001 S. California

MOTERIMS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoJph 9488-9489

Pagreitinkit Pergalę!
IKI 50 METŲ SENUMO

Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls) 
ir vieną keksą (cake) kasdien 

■ mažoje kompanijos cafeterijoje.
Valandos: nuo 8 ryto iki 3 p.p. 
5 dienos į savaitę, gera transpor
tacija, malonios aplinkybės, gera 

\ mokestis ir valgis.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
pouer Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

HELP VVANTED — VYRAI

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 VVEST 65th STREET

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS

BUČERIO
KEIKIA

PAGELBININKŲ 
' ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė.

PATYRUSIO PRIE
CORNED BEEF DŽIOVINIMO
Gera mokestis; pastovus darbas

5 DIENOS SAVAITĖJ

HAYMARKET 4000
SVARBI PRAMONE

Darbų atdara dabar dėl: Gas sta- 
tion patarnautojų -— Lubrication 
vyrų — tire mainytojų — abelnų 
patarnavimo vyrų. Gera pradinė- 
mokestis su puikiomis ateities pro
gomis. Patyrimas būt gerai bet ne
reikalinga. Mes išmokinsim. Amžius 
nesvarbu.

FIRESTONE STORES
6425 XV. Cermak Berwyn

LUMBER
TALLYMEN

IK

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite į

ABELNŲ 
MATNTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNŲ DIRBTUVES 

DARBININKŲ
UNITED AUTOGRAPHIC 

REGISTER CO.
5000 S. CALIFORNIA AVĖ.

Machine Shop

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St.

(1 blokas j rytus nuo Ashland)

Patyrusių 
Hand Screw

Mach. Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE

APPROVED PRODUCTS CO.
816 W. Erie St.

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVĖS DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKI 
ATSIŠAUKIT I

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Avė.
—ir—

3815 Armitage Avė.

REIKIA
VYRŲ
Dirbti Kaipo 

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liuosų darbų 
KOEPKE FOUNDRY CO.

4533 W. Patterson Avė.

SKELBKI TE S “DRAUGE”

Stokit į svarbius karo darbus 
dabar dirbdami didžiausioj gear 

dirbtuvėje Amerikoje!

HAND TRUCKERS 
ŠLAVĖJŲ 

PAPR. DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia 

Malonios Aplinkybės. 
Po Karo Progos. 

Labai Moderniška Dirbtuvė. 
60 Vai. Darbo Savaitė.

Mokestis už 70 Vai. 
Atsineškit Gimimo Rekordą.

FOOTE BROS. GEAR 
& MACHINE CORP.

Employment Ofisas:

5219 S. VVESTERN BLVD.
Atdara kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp.

Sekmad.. 9 ryto iki 2 pp.

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
■sąlygas telefonu YARDS 0130.

TARNAIČIŲ
UNIJIOS MOKESTIS 
Vai. 8 ryto iki 4 pp.

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Malonios aplinkybės. Atsišaukit
VVELLINGTON AKMS HOTEL 

2970 Sheridan Rd.

i

MOTERŲ
25-35

Išmokti coremaking ir pagelbėti 
prie įvairių darbų experimental 
foundrėje.

44 VAL. SAVAITĖJE
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. 

60c J VAL. PRADŽIOJE 
MATYKIT MR. SCHUMACHER

ARMOUR
RESEARCH FOUNDATION 

3350 S. Federal St.

VALANDOS.-
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE

BUCKLEY DEMENT & CO
1300 W. Jackson Blvd.

Atsišaukit į

ILLINOIS

REIKIA
TARNAIČIŲ

BELL TELEPHONE
COMPANY

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON

Pirmam Aukšte

CHICAGO

ST,

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA.
50 metų senumo 
patyrimo.

IDEAL
7341 S.

ar suvirš. su ar be

LAUNDRY 
Štate St.

MOTERŲ IR MERGINŲ
VISOKIO AMŽIAUS

PILNAM AR DAUNIAM LAIKUI
Gera mokestis malonioje vietoje 

dirbant.
CHESAPEAKE 2345

Moterų Prie Lengvų 
Dirbtuvės Darbų

PATYRIMO NEREIKIA

PILNAM AR DALINIAM LAIKU 
ATSIŠAUKITE Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

(Tęsinys)
Mirovska Barbora, 1930, 

Vilnius — Persija.
Misuna Jonas, 1913, Pas

toviai, Vilnius — Persija.
Močulskis Vincas, 1886, 

Vilnius — Persija.
Monkielevič Marija, 1864, 

Seinai — Persija.
Moroz Dionizas, 1926, MarII

■ cinkonys —- Persija.
Možeiko Janina, 1929, Vil- 

_ niaus ap. — Persija.
Možeiko Zofija, 1905, Vil

nius — Persija.
Myslinska Janina,

NAKTIMIS
DŽANITORKŲ Vilnius — Persija. 

AJą opi n n Vv+antaVidur Amžiaus Pageidaujama
Reikalau j amos 

Didelio Moderniško 
Stockyards Ofiso

62l/2c į Valandą
PATYRIMAS REIKALINGAS 

NEREIKIA ŠVEISTI 
5 NAKTIS SAVAITĖJ

40 VALANDŲ
11 VAKARE IKI 7:30 RYTO
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

PO METŲ LAIKO 
“L” Transportacija iki Durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDĖJĄ 
tarp 8 ryto iki 4:30 pp.

Yards 0240

1930,

1902,

1916,

Mąčka Marijonas, 
Disna — Persija.

Mąčka Viktorija, 
Disna — Persija.

Michnievič Janina, 
Vilnius — Persija.

Mickievič Leokadija, 1941 
Vilnius — Persija.

Mikucka Alicija, 1931, 
Pastoviai — Persija.

Milčevska Leonarda, 1928, 
Vilnius — Persija.

Miller Elena, 1900, Vilei
ka — Persija.

Miron Marija, 1891, Vil-
1924, nius — Persija.

Mirovskis Zbigniev, 1935, 
1934, Trakai — Persija.

Mitunievič Juzė, 1899, 
Persija.

Mckrzycka Ona, 1902, Vil- 
1903, nius ~ Persija.

Į

Pagelbininkų
Sveikų vyrų prie abelnų darbų 
Machine šapoje. Patyrimo nerei
kia Gera mokestis. Darbų randasi 
dieniniuose ar naktiniuose šiftuose

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Reguliarė alga laike mokinimo 
$33.80 už 48 vai. 

pradedant
Vai. 4 pp. iki 12 vidurnaktį.

Transportacija iki gatvėkario einant 
namo. Dirbtuvė 2^i blokų, nuo gat- 
vėkarių. 1

★ ★
TAIPGI KIEK NORS DIENOMIS
DARBŲ Nuo 8:30 RYTO iki 5 pp.

HOOF PRODUCTS 
COMPANY

6543 S. Laramie

Reikia
Tarnaičių

PILNAM AR DALINIAM LAIKUI
ATSIŠAUKIT Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga 077 iki $80 j mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
REIKIA

PRIE BAND SAW, BORING
MACHINE, TRIM SAW.

Tiktai patyrusių, gera mokestis.

2610 W. CHICAGO AVĖ.

LION MFG. CORP.
ARMY-NAVY 

"E"
Award Dirbtuvė

Reikalauja
Abelnų 
Machine 

Shop 
Darbininkų 

KREIPKITĖS 

2640 Belmont Avė.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina. 

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų. 

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

HEI.P VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

WPB SUVARŽĖ KIETO 
MEDŽIO VARTOJIMĄ 
WASH1NGTON, gruod. 2.

—Karo produkcijos taryba 
šiandien suvaržė pirkimą ir 
vartojimą tam tikrų kietų 
medžių, kad sutaupyti ma
žus rezervus, kurie reika
lingi karo tikslams.

Platinkite įdomiausią 
raštį “Draugą”.

dien-

TYPISTS
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO
200 N. Laflin Street

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERSĮ 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. Šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

Maceina Vytautas, 
(? Persija.

Malinovska Vanda, 
Eišiškės — Persija.

Masiulanis Koste,
Vileika — Persija.

Masiulanis Rišardas, 1934, 
Vilnius — Persija.

Masiulanis Antanina, 1865 
Petruliai — Persija.

Materek Zbignievas, 1927, 
Vileika — Persija.

Maciejevskis Kazys, 1927, 
Buciškiai — Persija.

Mišuta Pranė, 1933, 
Persija.

Možeiko Irena, 1932, 
nius — Persija.

Mordchelevič Simas, 1925, 
Vilnius — Persija.

Mielko Vincas, 1927, Tro
bos — Persija.

Masiuk Bernardas, 1910 
Vilnius — Persija.

Miaduševska Janina, 1904 
Vilnius — Persija.

Mackievič Zofija, 
Disna — Persija.

Makovska Elena,
Nepr. Lietuva — Persija

Malinovska Janina, 
Vilnius — Persija.

Marcinkievič Irena, 
Ašmena — Persija.

Marcinkievič Stasė,
Ašmena — Persija.

Marčevska Morta, 
Vilnius

Marčevski Algirdas,
N. Vileika — Persija.

Martul Vanda, 1934, Šven
čionys — Persija.

Masiulanis Elena, 
Vileika — Persija.

Masiulanis Petras,
Vileika

Matuško Paulina, 
Sirgučiai — Persija.

Mazur Irena, 1928, Vil
nius — Persija.

1914, Švenčionys

(?)

Vii-

Mordas Jonas, 1903, Vi
leika, — Persija.

Moskolenko Koste, 1882 
Vilnius — Persija.

Možeiko Marija 1906, Vil
niaus ap. — Persija.

Muravska Magdalena, 1912 
Vilnius — Persija.

Maceina Marija, 1934, (?) 
Persija.

Majevska Marė, 1915, Vi
leika — Persija.

Makvart Rišardas, 
Vilnius — Persija.

Masiulanis Halina, 
Vileika — Persija.

Masiulanis Pelagija, 
Vilnius — Persija.

Materek Jadvyga,
Vilnius — Persija.

Mazur Halina. 1928, Vil
nius — Persija.

Mielko Jonas 1928, Trc 
bos, Vilnius — Persija.

Moroz Leokadija, 1928, 
Smurgoniai — Persija

Miškienis Liudvika, 
Ščarka — Persija.

Mickievič Kristina, 
Ašmena — Persija.

Malevska Jadvyga, 
Vilnius — Persija.

Mietkovski Jonas,
Vilnius — Pei-sija.

Misiūnas Vladas, 
Pastoviai — Persija.

Narkievič Juozas,
Kaunas — Afrika.

Nikolajevič Antonina, 193C 
Vileika — Persija.

Navracki Bogdanas, 1938, 
Vilnius — Persija.

1928,

1938

1904

190.

1910,

1867,

1910, 1

1899,

1935.
Persija.

1934,

1925.

192l

192b

1916i

189o,

1918,

1889,

Vyrų 
Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinų

VIRS 16 metu
IŠIMTINŲ DARBININKŲ 

Pilnam ar daliniam laikui prie 
lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje kuri atlieka 

KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ 

ŠIFTAI 
Galima sutvarkyti darbo valan
das pritaikant jūsų patogumui. Į

Atsišaukite į

International
Tag & Salesbook

Company
319 N. WHIPPLE ST.

PARDAVIMUI

Įsigykit mūsų veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA, 2411 
S. 52nd Avė., Cicero 4 53.

PIRMIEMS MORGICIAMS PASKO-
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį. I 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd Į 

; Avė., Cicero 453.I

ANT RENDOS 2 KAMBARIAI, pe-
I Ciais šildomi, dėl vedusios poros ant 
pirmo aukšto. 7007 S. Rockvell St.

Persija.
1889

1891

★

★

★

★

★

For Sale I
For Help 1 
For Rent!
For Service! 
For Results I

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

I

(Bus daugiau)

~FofaBetterDaij
U.S.WAR BONDSK

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
»11 French culture in these prov-

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA!
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★A

inces the Germans are buming 
libraries—-even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been daroaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranąuil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to ezhibit our 
determination to aid in the var 
effort.■MMI

Split by PDF Splitter
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Po Kairo konferencijos
PASIEKTI DIDELI REZULTATAI

Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Kini
jos vadų (Prezidento Roosevelto, Premiero Churchill ir 
Prezidento Kai-shek) penkių dienų konferencijoj Kairo- 
(Egipto) mieste, dalyvaujant keliems šimtams militari
nių, politinių ir diplomatinių ekspertų, pasiekta didelių 
ir reikšmingų rezultatų.

Konferencija, kaip jau vakar rašėm, buvo svarbi 
psichologiniu atžvilgiu. Susitikimas ir sustiprinimas 
bendro fronto tų valstybių, kurių ribose gyvena dau
giau kai bilijonas žmonių, teigiamai paveikė į visų są
jungininkų nuotaiką, bet neigiamai į Amerikos, Angli
jos ir Kinijos priešą — Japoniją, kuri bendromis ir ga
lingomis karo priemonėmis bus pavaišinta tokiais pat 
vaistais, kokius ji buvo paskyrusi kitiems.
KETURI PROGRAMOS PUNKTAI, f

Roosevelto-Churchillio-Kai-sheko konferencijoj, tarp 
kitų dalykų, nutarta kariauti prieš Japoniją tol, kol ji 
nebus priversta besąlyginiai pasiduoti. Nustatytoj ke
turių punktų programoj yra: ‘ .

1. Iš Japonijos bus atimtos visos teritorijos, kurias 
ji pasigrobė, pradedant Pasauliniu Kari 1914 m. (Tada 
ji gavo Vokietijos salas — Marshall, Caroline ir Maria- 
na, kur ji planavo savo bazes karui prieš Jungtines 
Valstybes).

2. Mandžiūrija, Formoza, Pescadores (21 sala tarp 
Formozos ir Kinijos) ir visos kitos — jos teritorijos, 
kurias japonai pasigrobė, turi būti sugrąžintos tam, 
kam jos priklauso, būtent — Kinijai.

3. Korėjai (Coreo) bus suteikta laisvė ir nepriklau
somybė.

4. Japonai turi būti išvyti iš visų teritorijų, kurios 
jiems nepriklauso. (Tai inims visas žemes, kurios ja
ponų buvo pagrobtos po Pearl Harbor — Filipinai, 
Wake ir Guam; Britanijos Hongkong, Malaya, Burma 
ir Pacifiko salos; Netheriands East Indies ir French 
Indo-China).

Šie visi keturi punktai yra labai svarbūs. Jais bus 
patenkinta kiniečių tauta, džiaugsis korėjiečiai, malo
niai šias žinias sutiks daugelio Pacifiko salų žmonės, 
kuriuos japonai yra pavergę.
BUS GALAS JAPONIJOS EKSPANSIJAI

Reikia turėti galvoj, kad Japonijos imperializmas 
savo kruvinus nagus buvo plačiai išskleidęs. Šiuo metu 
Japonija savo valdžioje turi 3.000,000 kvadratinių mai
lių ir 500,000,000 gyventojų. Kai bus įgyvendinta Kairo 
konferencijos keturi punktai, japonai turės teritorijos 
nedaugiau kai 148,000 kvadratinių mailių ir nedaugiau 
kai 75,000,000 gyventojų.

To viso priede Japonijos militarizmas bus sutriuš
kintas; jos imperializmui ragai visiškai nulaužti ir vi
si japonų imperialistų vadai, šio karo kaltininkai, nu
bausti tokiomis bausmėmis, kokių jie savo kruvinais 
darbais užsipelnė.

KITA KONFERENCIJA
Rusijos atstovas — Stalinas Kairo konferencijoj ne

dalyvavo. Mat, Sovietų Rusija vis dar tebėra geruose 
santykiuose su Japonija. Kadangi konferencijos nuta
rimai liečia tik Japoniją, todėl Stalinui nebuvę reikalo 
joje dalyvauti. Bet, neabejojama, kad jau dabar vyks
ta kita konferencija kur nors Persijoji Toj konferenci-

joj dalyvaus ir Stalinas. Čia bus planuojama bendri už
simojimai kiek galint greičiau išmušti iš karo Vokie
tiją,. šioj antroj konferencijoj bus galutinai nustatyti 
ir pokarinės Europos santvarkos planai. Jie lies, bent 
taip spėjame, .ne tik Vokietiją, bet Italiją, Balkanus, 
Centralinės Europos, Lenkijos ir Baltijos valstybių 
klausimą.

Pirmoje vietoje, aišku, dėl galutinų ir lemiamų karo 
žygių bus susitarta, bet kad tie žygiai būtų ir spartes
ni ir sekmingesni, jungtinių tautų vadai būtinai turi 
prieiti prie bendro susitarimo ir pokarinio pasaulio gy
venimo ir taikos klausimais. Juk demokratijos kariau
ja tuo tikslu, kad ne tik karą, bet ir teisingą bei pas
tovią taiką laimėti.

Baltijos valstybių vargai didėja
RUSIJOS TREMTINIAI LIETUVOJE

Londone leidžiamo lenkų dienraščio “Dzienn.k Pols- 
ki” pranešimu, gausūs būriai rusų sugrūsta į Baltijos 
kraštus. Juos čia atvarė besitraukiančios iš Rusijos vo
kiečių armijos.

Šio lenkų dienraščio manymu, besitraukdami toliau į 
vakarus vokiečiai, rusus paliks Baltijos rajone. Gyven
tojų iškraustymas iš tų vietų, iš kurių naciai yra pri
versti pasitraukti, esąs daromas tuo tikslu, kad sutruk
dyti Sovietų Rusijai atstatyti karo sugriautus plotus.

Pranešama ir apie tai, kad Baltijon sugrūsti rusai 
miršta nuo bado, šalčio ir užkrečiamų ligų,
SKAUDŽIOS ŽINIOS

Ši žinia vis tik yra skaudi. Pirmoje vietoje yra gaila 
Rusijos tremtinių. Nors jų padėtis gal būti nėra tokia 
baisi, kokia yra Lietuvos tremtinių Sibire (nes Sibiro 
šalčiai Lietuvos žmonėms nėra pakeliami), bet vis tik ir 
jų likimas nėra pavydėtinas. Iš kitos pusės, gausingi 
rusų tremtinių būriai sunkina ir taip jau baisią Baltijos 
krašto gyventojų padėtį. Išalkę, suvargę, liguisti trem
tiniai visiškai nualins Lietuvą, Latviją ir Estiją. Pasi
darys didesnė stoka maisto, patalpų, praplis epidemijos.

Bet, reikia atvirai pasakyti, kad Londono lenkų dien
raščio žinios turi ir gilesnę prasmę. Jos labai vaizdžiai 
mums kalba apie tikslų ir planingą lietuvių, latvių ir 
estų tautų naikinimą ir užsimojamą jų žemėse atei
vius apgyvendinti.

TAUTŽUDŽIŲ PLANAI
1940 ir 1941 metais rusai bolševikai vienu ar kitu 

būdu likvidavo šimtais tūkstančių Baltijos valstybių gy
ventojų. Naujieji okupantai vokiečiai nuo 1941 metų 
vasaros ligšiol taip jau šimtus tūkstančių žmonių iš 
ten išvežė ar kitokiais būdais likvidavo. Kai jie trauk
sis iš Baltijos kraštų, suprantama, daug vietos gyven
tojų išvarys į Vokietijos gilumą. Rusijos tremtiniai 
bus palikti. Čia lyg atrodytų, kad naciai su bolševikais 
dar ir dabar “susitarę” naikina mažasias tautas. 1939 
m. bolševikai padėjo naciams Lenkiją suskaldyti ir jos 
nepriklausomybę panaikinti. 1940 m. bolševikai su na
cių patarimu ir pritarimu pagrobė Baltijos valstybes, 
pravedė sovietines “reformas” ir 1941 m. vasarą už
leido naciams, kurie tomis bolševikų “reformomis” pa
sinaudojo. Už tai lyg ir atsilygindami, naciai, matyda
mi, kad Pabaltėje negalės išsilaikyti, jau ne be vokie
čiais, bet rusais apgyvendina Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Iš tų žinių mes, Amerikos lietuviai, turime padaryti 
tokią išvadą: dar daugiau privalome susirūpinti savo 
tėvų krašto likimu, geriau susiorganizuoti ir vieningiau 
dirbti, kad ištraukti Lietuvą iš diktatorių nasrų, at- 
steigti jos laisvę ir nepriklausomybę, gerai prisirengti 
jai visokeriopą pašalpą suteikti.

SPAUDOS APŽVALGA
Ruso balsas apie Pabaltę

“Vienybė’’ štai ką paduoda:
‘'Ne visi rusai nori, kad Pabaltijo valstybes prary

tų Sovietų Sąjunga.
Štai, Ivan Narodny New York Herald Tribūne rašo:
“Dvidešimts metų mažųjų Pabaltijo valstybių ne

priklausomybė yra istorinis pagrindas jų ateities po
litinei santvarkai, todėl Sovietų valdžia neturi jokių 
teisių reikalauti jų aneksavimo...’’

Toliau Ivan Narodny sako, kad Sovietų valdžia tu
rėtų paleisti visus Pabaltijo tautų politinius veikėjus.

Jis smerkia “komunistinius gengsterius”, kurie, su
sitarę su Hitleriu, Pabaltijo valstybėms bandė pri
mesti “naują proletarišką tvarką”.

Taip rašo Ivan Narodny.
O kaip Antanas Bimba!”
★
Jau laikas lietuvių veikėjams Įvairiuose miestuose 

pradėti planuoti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo — vasario 16 dienos vieningą ir iškilmingą minč
ių____________________ ______ _____ ____________

“ESU LAIMINGIAUSIAS’’

Samuel Sokobin, buvęs A- 
merikos konsulas Kobe, Ja
ponijoj, prasidėjus karui ja
ponų buvo internuotas, šio
mis dienomis su kitais re
patriantais ir jis grįžo į A- 
meriką. Gripsholm įplaukus 
į New York uostą, jis iš 
džiaugsmo pasakęs: “Esu 
laimingiausias žmogus’’.

- (Acme-Draugas telephoto)

Penktadienis, gruod. 3, 1943

Po svietų pasidairius
Lietuviški balšavikai daž

nai patys sau antausius ap- 
siskaldo. Aną dien V. An
driulis išporino Sir Bernard 
Pares, Rusijos profesoriaus 
Londono universitete, šneką 
apie Bažnyčią Rusijoj prieš 
revoliuciją. Bažnyčia buvus 
sugedusioj padėty, Rasputi- 
nas jai viršininkus skyręs 
ir t.t.

Ir, žiūrėkit, po revoliuci
jos balšavikai, užuot tą Baž
nyčios sugedimą pataisę, ją 
visiškai sugriovė.

— Aš irgi taip manau, — 
atsakė žmona. — Bet jeigu 
kišenė tuščia, tai aš turiu 
vaikščioti nuoga? Ką tu į 
tai pasakysi?

Bruklyno Bimba savo ga- 
zietoje apgarsino, kad cici- 
lizmas yra vėžys. Esą, ko
kioj tik įstaigoj jis įsigalįs, 
toji įstaiga žlunganti.

Na, matot, tavorščiai. O 
iki šiol net tas pats Bimba 
bimbavo, kad cicilizmas yra 
darbininkų rojus.

Teisėjo žodis karo 
laivo reikalu

Karas gali pasibaigti daug 
greičiau, nei kad kas iš mūs 
mano. Kuomet karas pasi
baigs, klausimas Lietuvos 
Nepriklausomybės bus svars 
tomas. Jungtinės Amerikos 
Valstybės turės daug ką pa
sakyti, ar Lietuva turės lais
vę, ar ne. Kiek Amerika tik
rai! pastangų dės dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, sun
ku pasakyti. Bet visi lietu
viai, kaip iš Lietuvos atvy
kę, taip ir Amerikoje gimę, 
turi vilties, kad Jungtiiės 
Amerikos Valstybės duos 
pilną paramą reikale Lietu
vos laisvės.

Kiek pagalbos Amerika 
suteiks šiame reikale, mano 
nuomone, priklausys nuo ke
lių dalykų. Bet aš tikiu, kad, 
jei Amerikos lietuviai duos 
organizuotą paramą šiai ša
liai, kaip tai pirkime savo 
dalies bonų ir dar daugiau, 
tas, be abejo, daug pagel
bės.

Geras pasirodymas šioj

Mikas Pakulnis aną dien 
susibarė su savo žmona. Mat, 
Kalėdos arti ir reikia jau 
galvoti apie prezentus. Vy
rui nepatinka žmonos norai 
ir sako:

— Aš visuomet sakiau, 
kad reikia rengtis pagal sa
vo kišenių...

Vakar užėjau į harbernę 
savo vožnios barzdos reika
lais. Randu vieną kostiume- 
rį jau pasidavusį pagrąžini
mui.

— Šiandie gražus oras, — 
sako barberys kostiumeriui 
kurio plaukus žirklėmis ly
gino.

— Teisybę sakai, — atsa
kė kostiumeris.

Valandėlę patylėjęs barbe
rys vėl prašneko.

— Už kokią partiją tu 
manai balsuoti ateinančiuo
se lekšinuose?

— Už tą pačią, už kurią 
ir tamsta, — švelniai atsa
kė kostiumeris, — jau ap
muilintu veidu.

Barberys nepaprastai nu
stebo.

— Bet iš kur tamsta ži 
nai, kokių aš politinių pažiū
rų? — paklausė barberys.

— Nežinau, — atsakė kos
tiumeris. — Bet kaip aš ga
liu su tamsta ginčytis, kuo
met tu aštriu skustuvu ve
džioji apie mano kaklą.

linkmėj bus bent geru argu
mentu atėjus tinkamam lai
kui ir lietuvių komitetas 
kaip tik tai ir nori įrodyti.

Praeityje, lietuviai visuo
met puikiai pasirodė pirki
me bonų. Visų bonų pirki
mų rekordai yra vedami ir 
bus nuolat laikomi.

Šiuo laiku grupė tautų 
planuoja pirkti karo laivą 
— kreiserį. Lietuviai yra 
tarp tų, kurie sutinka pirk
ti šį karo laivą. Tam tikslui 
bonų pardavinėjimo vajus, 
pasibaigs su gruodžio 12 die
na. Ir mes, lietuviai, turime 
ne vien tiktai išpildyti sa
vo kvotą, bet dar daugiau.

Vajus baigsis iškilminga 
programa sekmadienį, gruo
džio 12 dieną. Tai įvyks di

džioj Medinah Temple, ku
ris randasi adresu 14- East 
Ohio Street, Chicagoje. Šioj 
programoj lietuviai loš svar
bią rolę.

Bilietų šiam parengimui 
negalima pirkti už jokius 
pinigus. Bet kiekvienas, ku
ris pirks boną nuo bile vie
nos iš pripažintų lietuvių a- 
gentūrų, gaus bilietą dykai 
už kiekvieną $25.00 vertės 
boną.

Tie iš mūs, kurie turime 
pinigų, dar neįdėtų į šį sau
giausi investmentą Ameriko
je, kaip tik dabar galime 
padaryti, būtent, pirkdami 
bonus iš lietuvių taupymo ir 
skolinimo bendrovių, arba 
per kitąs įstaigas, prieš 
gruodžio 12 d.

(PtariClPATlON IN

EVERV SANE AND
HEALTHFOL SPORTOR 

EXERCISE WILL AID 
IN ONIFORM 

PHYSICAL DEVELOPMENT/

and sharp, the difficulty 
IS PROBABLV IRR1TATIOKI 

FROM FOOD 
LODGED IN 
A CAvrTy.<"
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NAMŲ FRONTAS
AŠI& STIPRĖJA

Kongresmenas George E. 
Outland, demokratas iš Ka
lifornijos, kaipo “vaistą 
prieš nepagrįstą optimizmą 
ir prasimanytas viltis”, pa
tiekė visuomenei Karo Žval
gybos praneštmus, atiden
giančius militarinį ašies stip 
rėjimą, bet ne silpnėjimą.

Vokietijas kariu o m e n ė, 
kaip pranešime nurodoma, 
turi šiandien maždaug tris 
kartus daugiau divizijų fron 
te, negu kad turėjo prieš ke
turis metus užpuldama Len
kiją; kai tuo tarpu Vokie
tijos oro pajėgos, nežiūrint 
sunkių sąjungininkų oro pa
jėgų padarytų nuostolių, y- 
ra didesnės, negu jos 
1939 metais.

Japonai, pažymima, 
turi apie du milijonus
tarnybos amžiaus vyrų., ku
rie iki šiol nebuvo pašaukti 
į kariuomenę dėlto, kad jų 
dar nereikėjo; ir jie taip 
pat turi antra tiek 17-20 
metų amžiaus grupės jau
nuolių, kurie dar iš viso nė
ra mobilizuojami.

Ore, pranešime sakoma, 
japonų jėgos didėja, kadan
gi priešas ne tik kad pakė 
tė naujais prarastus lėktu
vus, bet gerina savo oro pa
jėgų tiek kokybę, tiek kie
kybę; lakūnų apmokymo 
taip pat pagreitinant, kuri 
atitinkamai auga didėjančia 
gamyba. -

buvo

dar 
karo

i

atvejais yra geresni, negi. 
bet kurie Jungtinių Tautų 
turimi.

Kad nėra nieko tokio ypa 
t ingo Vokietijos ekonomi
niame gyvenime pateisini 
mui vilčių greito nacių pa
stato subyrėjimo. Pavyz 
džiui, vokiečių maisto racio 
navimas kalorijomis šian
dien yra aukštesnis, negu 
jis buvo karo pradžioje.

Kad jokio rimto vokiečių 
moralės smukimo dėl sąjun
gininkų nuolatinio iš oro 
bombardavimo iki šiol nei a 
stebėta, tačiau reikia, lauk
ti didėjančio sąrašo, sąjun
gininkų nuostolių iš šios ir 
kitos rūšies puolimų.
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SUGRETINIMAS

Kauno radijas ne
praneša vietiniu žinių

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas seka Kauno 
radijo pranešimus. Jų metu 
vokiečiai daugiausia kalba 
apie įvykius frontuose. Vie
tinių žinių, apie Lietuvą — 
nieko nepraneša.

i

Mr. Outlandas, ptanešda- 
mas generolo Strongo su
teiktus duomenis, sako: “Y- 
ra tiesa, kad dabar Vokieti
ja neturi tiek divizijų kiek 
Jungtinės Tautos bendrai, 
ir, jei visus Jungtinių Tau-, 
tų išteklius sudėti į krūvą, 
mes turime aiškią persvarą. 
prieš Vokietiją Europos fron 
te.

Milžiniškas tinklas sustip
rinimų, kuriuos Vokietija 
pastatė aplink visą savo 
kraštą, padaro mūsų atei
ties darbą labai dideliu.”

OWI

Bombos skeveldra
Kaip Mr. Oatlandas pa- j ^0^)
rodą, pranešime pažymi- £ uunuvnv

1*1111 111 1
duoda, pranešime 
ma:

Kad vokiečiai dabar turi 
300 gerai apmokytų divizi
jų. Vien tik šiais metais jie 
reformavo, ar iš naujo ap 
ginklavo, ar naujai sudarė 
virš 60 naujų divizijų, ku
rių kiekviena turi maždaug 
apie 600 kulkosvaidžių ir 
300 sunkesniųjų pabūklų.

Kad vokiečiai prikėlė ir 
apginklavo 20 motorizuotų 
bei pėstininkų divizijų, pa
keisdami kiekvieną pernai 
žiemą ties Stalingradu pra
rastą.

Kad karo pramonėje dir
bančių darbininkų nacių do
minuojamose teritor i j o s e 
skaičius nuo 23,000,000 ka
ro pradžioje pak lo iki 35,- 
000,000 dabar; kad jų ga
minami ginklai kai kuriais

liet, kleboiijos slogi
(LKFSB) Spalių mėn. pa

baigoje į Londoną buvo at
vykęs iš Glasgovo kun. J. 
Gutauskas, “Išeivių Drau
go” redaktorius. Jam besi
svečiuojant kun. dr. Matu
lyčio klebonijoje vieną nak
tį priešlėktuvinio šovinio a- 
taiža krito ant stogo, pra
mušdama akmeninę stogo 
lentelę ir susilaikydama len
toje. Krito apie 6 pėdų nuo 
kun. Gutausko lango.

Kun. dr. Matulaičio bro
lis Jonas, tarnaująs kariuo
menėje, šios vasaros pabai
goje pateka į ligoninę. Nuo 
jo brolis kunigas gavo pieš
tuku rašytą laišką, iš kurio 
negalima suprasti, kokiu bū
du jis pateko į ligoninę ir 
kas su juo nutiko.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VIENATINE MOTERIS JUNGTINIŲ TAUTŲ VADŲ KONFERENCIJOJ

Jungtinių Tautų vadų pastarojoj knnfgranci j o j, Afrikoj, vienatinė moiens buvo Kinijos generalisimo žmona. Nors
Chiang Kai-Shek kalba angliškai, tačiau konferencijoj dis kusijose kalbėjęs kiniškai. Jo kalbą į anglų kalbą verčiusi 
jo žmona. Tik dėlto ji ir pateko į konferenciją. Nuotrauka <-š Cairo per radio atsiųsta į New York. (Acme-Draugas 
telephoto)

Lietuva ir kitos mažosios valstybės Į.e"kaiJ0.mią
i llAHIUirklI III 13

(LKFSB) Lietuva 1940 
metų pabaigoje turėjo 3,032,- 
000 gyventojų (1939 m. pa
baigoje, priskaitant Klaipė
dos kraštą, Lietuva turėjo 

I 2,575,363 gyventojus, o 1940 
m: spalių mėnesyje su Vil
niaus kraštu prie Lietuvos 
dar prisijungė 457,500 gy
ventojų). Lietuvos užima
mas plotas — 33,937 kvadr. 
mylios (Didžioji Lietuva 
20,389 kvadr. mylios. Mažo
ji Lietuva 1,100 kvadr. my
lių ir Vilniaus kraštas pa
gal 1920 metų taikos sutar
tį su Rusija — 12,448 kvadr. 
mylios. Į

Kad ir neperdidžiausia Lie 
tuvos teritorija, bet palygi
nus su visa eile kitų nepri
klausomų valstybių ar kraš
tų, kurių nepriklausomybei, 
atstatymu neabejojama, Lie 
tuvos teritorija yra dides
nė už Airijos (27,137 kvadr. 
mylios), Albanijos (10,629 
kvadr. myl.), Belgijos (11,- 
775 kvadr. mylios), Costa 
Rica (23,000), Danijos (16,- 
575 kvadr. m.), Domininko
nų respublikos (19,332 kvaa 
mylios), Haiti (10.204 kvdr 
mylios), Lichtenšteino (65 
k v. mylios), Luxemburgo

(999 k v. m.), Olandijos (12,- 
704 kv. m.), Panamos (33,- 
667 kv. m.), Salvadoro (13,- 
176 kv. m.), Šveicarijos (15,- 
737 k v. m.).

Gyventojų Lietuva turi 
daugiau už šiuos kraštus: 
Albaniją (kurios gyventojų 
skaičius 1,003,124 , Costa Ri- 
ca (656,129), Domininkonų 
respublika (1,616.561), Ek
vatorių (3,200,000), Haiti 
(3,000,000), Hondūrą (1,105, 
504), Liberiją (1,500,000), 
Lichtenšteiną (11,102), Lu- 
xemburgą (301,000), Norve
giją (2.937,000), Panamą 
(635,836), Paragvajų (1,014. 
773), Uragvajų (2,146,545) 
ir tik keliais šimtais tūkst3u 
čių gyventojų Lietuva turi 
mažiau, kaip Danija, Suomi
ja.

lietuviškųjų laik- 
i raščių turiniu

(LKFSB) Pastaruoju 
ku Londono lenkai ima dau
giau dėmesio Kreipti į lietu
vių spaudą. “Dzien Polski” 
spalių 26 d. įsidėjo ištrau
kas iš “Draugo”, “Naujie
nų” ir iš Škotijoje einančio 
“Išeivių Draugo”, nors kai 
kurios vietos jiems nemalo
niai skamba, primindamas 
Lietuvos skriaudą ir Vil- 

i niaus pagrobimą. Stengiasi i 
painformuoti skaitytojus, ką 
lietuviai mano apie lenkus 
ir jų siekius.

■

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.
_________________________ I I

lai-

Kolumbijoje pirmas į 
lietuvis įšventinamas 
kunigu

(LKFSB) Kolumbijoj, Pie 
tų Amerikos respublikoje 
mokinasi du lietuviai sale
ziečiai. Šj mėnesį jiedu abu 
gaus šventimus. Vienas bus 
įšventintas į subdijakonus 
o N. Saldukas bus įšventin- Į 
tas kunigu. Tai bus, berods 
pirmas atsitikimas, kad lie
tuvis Kolumbijoje gaus ku
nigo šventimus. Jo šventi
mai įvyko š. m. lapkr. 28 d. 
Pirmąsias Mišias laikys gruo 
džio 8 d. Hagues mieste.

RHEUMA flSM
Pain—Agony Starts To Leave in 

, 24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think of it—how this old world 

does make progresą—now comes a 
preserrption which is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
bours after you start to take this 
so-ift acting formula pain, agony and 
mflaminatlon caused by excess orio 
acid has started to depart.

Allenru does just what this nutlee 
says It will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drngstcres everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
ous results you expect—your money 
•rhole heartedly r»tu.ne4. *.

Murinę sooihes, cįeanses and refreshe? 
irritated, reddened me nbranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
clyse work, late hours. free dropper 
w<th each bottle. At all Drug Stores.-J---------------------

beware Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic bronchitis may develop if 
your ccugh, chest cold. or acute bron
chitis is not treated and you eannot 
afi ord to take a chance with any medi- 
cme less potent than Creomulsion 
vhich goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, tender, inflamprį 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspeeial processwith other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no nareoties.

No. matter how many medicines 
you have tried, teH your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion vith 
the underatanding you raust likę the 
way it ąuiekly allays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (Adv3

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

VAJillUAHAS .NACJAS PLA8T1L MA- 
TK1UOLA8 NATVKAI.KS ULM 
SPALVOS DA5TV PLAUTOMS.

tX’Velvafone^x
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

DIDELIS, PUIKUS, GRAŽUS KALĖDINIŲ KORTELIŲ BABGENAS UŽ $1.00.

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” 
jau kelinti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoje 
Amerikoje. Kalėdinių kortelių dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais lietu
viškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00. 
Užsakymus siuskite tiesiog j “Draugo” ofisą 2334 S. Oakley Ave., Chicago, I1L

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Neatirtduod*. B. .konto, Nattfi»14a «paj. 
voi N.blu^*. VlraJ toly ttnomo. dantų 
pleltoa. Permatomos crystal clwir pleltoa.

Plnnksnoa onloimo. tanltarto, Pa t ra- 
klnlmaa canmtaetaa. MatHlolm. labai po
naiti. | gamtinį. Virao. diedo, tel.ymų 
potarnavlmaa. AgakaieiaTimao keltui.

Darome p'eitas įspaustas tr ‘Į Darome p'eitas įspaustas ir Į 
Į gantas tik Iš latsnliiotg dentlstų Į

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

- ------------------------------------------------------------------------------- n
TN Tt TY 7J D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies

ADflll '(amų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITAKKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PMSTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

30X9 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandas: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryta iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Parduodame Laikrodžius, lAik. 
rudelius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus, 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.

pa si r inkimą
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi
kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro 
leuuo, Žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen- 
018.

JOHN A. KASS
^r;wELRy — watuhmakeb 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
rimne: L4FAVETTE RfilT

4 —-----------

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S, Ashland 2n<l Fl. Moti,
Atdv. nuo v iki g. nno H ,kj *.
____ kalbame ūkti vlskaj

3!M5 W. 2fltli St. 2n«i Fl. (»w. 2IMI8
30 N. Dearborn R<n. Hflfl. Si*. #fil> 

Vldunnleaeto vai. Aatrhd.on| lr
k.tvlrladioui Dud > iki 7

♦

MJLUONJ AGtli—Miracle Whip does work uondtrt 
with salads! A uniqu« combination of old-fashioned 
boiled dreuing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saJed dressing. »
* * * * * ****->♦

Everybodyzraves about y/>ur 
salads, Peg.What’s the sącret?

Split by PDF Splitter
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ IR MADOS

Didelė lietuvaičių vienuolių šventė
r

Sidabrinis jubiliejus
Lygiai prieš dvidešimts 

penkerius metus spalių mėn. 
15 d. Lietuvoje įsisteigė Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pa
nos Marijos Seserų Kongre
gacija. Jos veikla Lietuvoje 
buvo plati, naudinga ir sėk
minga. Ji pasižymėjo švieti
mo, auklėjimo, spaudos, naš
laičių ir senelių globojimo 
ir kitose srityse. Kongrega
cija turėjo visą eilę vienuo
lių, kuries buvo išėjusios 
aukštus mokslus universite
tuose.

naujas Motiniškas Namas y- 
ra. Putnam, Conn. (Sisters 
of the Immaculate Concep- 

šį karą Amerikoje įsisteigė tion of 01e Blessed y 
kuklus Nekalto Prasidėjimo I 
Švč. Panos Marijos kongre
gacijos skyrius ir gražiui 
darbuojasi. Tuo būdu yra 
išlaikoma vienuolijos ne tik 
gyvybė, bet ji yra ir augi
nama. Jau ne viena ir Ame
rikos lietuvaitė jon yra įsto
jusi ir gabiai vadovauja vie
nuolijai.
Motiniškojo Namo 
šventinimas

R. D. 1, Putnam,

visos lietuvaitės ka- 
taip, be abejonės, ir

Štai, vienuolijos globėjos 
Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panos Marijos šventėj, gruo- • 
džo aštuntą dieną bus mi- 

ir kongregacijos si-
Lietuves okupantai sau 

niai besidarbuojančios vie- ; nimas 
nuolijos veiklą sutrukdė. Vi- dabrinis jubiliejus ir taip 
sa eilė sesučių vienuolių bu
vo priverstos išbėgti iš savo 
mylimo krašto, kuriam vi
są savo gyvenimą aukoti 
buvo pasiryžusios. Dvi iš jų, 
atlikusios labai ilgą ir labai 
pavojingą kelionę, atsirado 
mūsų, amerikiečių lietuvių 
tarpe ir darbuojasi su savo 
sesutėmis, kurios dar prieš 
karą atvyko į Ameriką ir 
savo skyrių čia įsisteigė.

Pati Dievo Apvaizda taip
jau patvarkė, kad dar prieš nos Marijos kongregacijos

I

Mary. 
Conn.).

Kaip 
taV-kės.
visa lietuvių katalikų visuo
menė nuoširdžiai sveikina 
Vargdienių Seseles (taip jos 
būdavo vadinamos Lietuvo
je) jubiliejaus ir naujo M:- 
tiniško Namo pašvent’nlmo 
proga, palinkint nudirbti 
daug kilnių ir išganingų dar
bų Dievo garbei ir mūsų tau
tos gerovei. K. L-tė

jau pašventinamas prieš ke- Į 
lėtą mėnesių įsigytas Moti
niškas Namas, novicijatas ir arba

MŪSŲ VIRTUVĖ
Indijonų pudingas

4 puodukus pieno (čielo 
“skim”), pusę puodu-

koplyčia. Š’os gražios iškil- ko kornų miltų, vieną treč- 
mės prasidės 10 vai. rytą, dalį 
Be to, jubiliejus bus mini
mas ir gruodžio 12 d., pra
dedant iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis 10:30 valandą, nes 
ne visi vienuolijos prietemai 
gruodžio aštuntoj galės da
lyvauti.

Nekalto Prasid. švč. Pa-

molasses’ tris ketvir- i 
tadalius šaukštuko druskos, 
1 šaukštuką imbiero.

Virink pieną ir kornus 
“double boileryje” 20 mi- 
nutų; pridėk “molasses”, 
druską ir imbierių. Valgyk 
su pienų, šitas yra geras ir 
maistingas “dezertas”. Už
tektinai dėl 6 žmonių.

(Below.right) Thelong-sleeved.but* 
ton-down-the-front shirtvaist dress 
is an antumn standby and good, as 
shown, in shepherd check or in 
plaid rayon or wool. Sizes 12 to 20, 
also 40 and 42. Size 16 takes 3’/ž

Z " fili
(Above) Thi« two-pieee «uh-dre»« / ! \
call« for fine fabric* and good work- / I 1 \
man^hip. Choosc wool, faille. or 
aatin, and trim with intereating būt- \ 1 < i
tona. Jnnior size* 11, 13, IS. as - u U
vrell as misaes' sizes 12 to 20. Size r
15 takes 2% yds. of 54”. Simplieity 7J P-------  —
.Printed Pattern 4741; priee, 25< 4/4b f

Norinčios pasiūti šią gražią suknelę, patentą gausite iio adresu:
SimpUclty Pattern Co., Ine., 200 Madison Avė., New York, N. Y.

AMERIKOS KATALIKIŲ MOTER Ų VADOVĖS POSĖDŽIAUJA

biouiis dienomis Vašingtone posėdžiavo National Council ot Uatnolic Women direktorių taryoa, sūri Svaioie aktu
alius dienos klausimus, inimant karo ir šalpos reikalus. N. C. C. W. direktor atą sudaro žymios ir veiklios' moterys 
iš įvairių Jungtinių Valstybių vietų, ši organizacija šauni ai darbuojasi kiek religijos srityje, tiek krašto reikaluose. 

t Ypač daug yra nūs pelniusi moterų teisėms ginti.

Mes, moterys ir "gerieji laikai"
Nors mes gyvename tra- manytų? Ar mes pagalvo- 

gišką XX-jo amžiaus laiko- jam, koks chaosas šiandie 
tarpį, nors visas pasaulis 
maudosi kraujo ir ašarų jū
roj, nors nėra, šeimos, kuri 
neturėtų vieną ar kelis sū
nus išleidę karan, tačiau ne 
visi atjaučia tą pasaulinę 
tragediją, ar nenori atjaus
ti.

Gaila, kad yra beširdžių 
i ir moterų tarpe, kurios drįs
ta pareikšti: “Kaip gera da
bar gyventi. Kad tas karas 
tęstųsi dar dešimts metų, 
tai bent gerus laikus turėtu
me. Pinigų pasidarytume 
daug... tai bent gyvenimas.”

Girdint tokius pasireiški-
nukrėča.

Moteris, kuri dirba
viešpatauja pasauly? Jei 
mes juokus krėsime, iš pa
saulio tragedijos, patys ga
lime sulaukti labai blogų 
laikų. Negelbės mums p’ni- 
gai. kad ir kažin kiek jų tu
rėsime, o brangiausi turtą, 
laisvę galime prarasti amži
nai per savo ištižimą ar go- 
duiystę — “kad karas tęs
tųsi dešimtį metų”...

Užmirškime gerus laikus, 
tir pinigų troškimą nors da
bar.

Visos moterys, turime 
vo sūnus karo tarnyboj 
ne, jauskime, budėkime 
dirbkime vieningai. Tik 
kiu būdu pagerinsime ir
lengvinsime mūsų jaunuo-

sa- 
ar 
ir 

to- 
pa-

’ mus, šiurpuliai
Moterie, kur eini, Ir kur tu

i

nueisi taip žiauriais jaus
mais apsišarvojusi? Nejaugi liams karą laimėti greičiau, 
tavęs nejaudina artimo aša
ros ir kančios, kad pati ne
turi savo sūnaus karo tar
nyboj ? Ar pagalvoji kas į- 
vyktų pasauly, jei visi taip

kartu ir sau laimėti laisvę.
Taigi moterys, susipraski- 

me ir išsiauklėkime save 
bent kartą nors šiame tra
giškame laikotarpy. Laima

PASAULIS LIŪDI
Liūdės’o šydas aptraukė 

visą pasaulį. Kraujo ištroš
kusių Europos diktatorių 
sukurto pragaro liepsnos per 
simetė ir čia. Taip dar nese
niai džiaugsmu spindinčius 
veidus apsupo tamsūs šešė
liai. Tač’au, niekas nejaučia 
tiek širdį veriančio skaus
mo, kaip moterys-motinos, 
kurios sūnus išleido nežino
mam likimui.

Tikinčios moters viltis su
dėta D’.evuje. Iš jos tyliai ir 
skausmų suspaustos krūti
nės veržiasi maldos žodžiai 
pas Visatos Tvėrėją, kad 
apsaugotų jos mylimą sūne
lį, kad jis, nugalėjęs priešą, 
laimingai grįžtų į namus, j 
kad vėl galėtų prispausti
prie savo ilgėsiu ir gailės- sius ar taip ką į pajų, rei- 
čiu kankinamos krūtinės.

Tačiau ne visos motinos 
bus taip laimingos. Nemaža 
jau šiandie yra verkiančių 
savo jaunų karžygių, žuvu
sių, kurių nė kapo nėra joms Naudingumas druskos

iš kariuomenės 10 dienų po
ilsio parvykęs jaunas ener
gingas Aleksys ir mandagiai 
padavė karštą kavą; grakš
čios, dailios, vienodos, pana
šios, kaip viena, abi po 15 
metų blondinės, rimtai lai
kėsi ir šypsodamos sveiki
nos mamytei jas perstatant

• V • - 1 1 *

Pas moterų komiteto ini
ciatorę E. Samienę, 3751 So. 
California Avė., lapkričio 19 
d. susirinko būrelis moterų 
veikėjų aptarti ir nustatyti 
okupantų nuvargintų lietu
vių ir ištremtų mūsų tautie
čių šelpimo organizavimo bū 
dus šiame krašte.

Po sklandžiai įvykusių pa- viešnioms; judrus, kaip gy- 
Vitarimų ir moterų komiteto vasai sidabras, garbinuotas, 
įsteigimo, namų šeimininkė kaip merinosų avinuks, švai- 
paprašė dalyves 
išgerti kavos ir laisvai pa- kyklos grįžęs 10 metų 
sišnekučiuoti valandėlę. Ne 
tik skaniai pagamintu kuge-;
liu ir kitais dalykėliais, ku- mynos, 3 sūnūs jau paimti 
rie pavaišinimui buvo padė
ti ant stalo, bet ir gražios 
šeimynėlės būry turėjo pro
gos pasidžiaugti kilnaus sie
kiamo tikslo bendradarbės.

Šiuo -metu buvo namuose

prie stalo stėsi po kambarius iš

žasis berniuks.
Elzbieta išaugino 10

mo- 
ma-

šei-

į karą. Negana to, ji yra L. 
R. K. Federacijos apskrities 
valdybos sekretorė, keletos 
organizacijų narė, kilnių vi
suomeniškų darbų iniciatorė 

(Nukelta į 7 pusi.)

lemta aplankyti, kurie ilsis 
svetimuose kraštuose ir jų 
kapus gal f k laukų gėlė 
puoš. Gal žaliuojantis mede
lis, švelnaus vėjalio srovės 
glostomas, šlamės. Gal tik 
atskridęs paukštelis prieš 
aušrą savo čiulbėjimu siųs 
maldą į dangų už nežinomo 
karžygio, kritusio nuo prie
šo kulkos už laisvę karo lau
ke, vėlę.

Tačiau nepaisant, kaip 
skaudus kalavijas širdį vars
tytų, mes, motinos, kartu su 
visu pasauliu turime kant • 
riai priimti tuos smūgius, ii 
su viltimi laukti skaistesnio 
rytojaus. Laima

Pirmiau negu įdėti vai-

kia patrinti žemesnę plutą 
su gerai išplaktu kiaušinio 
baltymu. Tas neleis sultis 
vaisių persisunkti ir pada
ryti apatinę phitą šlapią.

LYDINT BROLELĮ Į KARĄ
(Iš ‘‘Ožkabalių Dainos”)

Mes trys seselės, kaip lelijėlės, 
Vienas brolelis, kaip bijūnėlis, 
Vai nėr kam, nėr kam į karą joti. 
Atjoja ponas, ponas ir vaitas, 
Ponas ir vaitas į karą ragint. 
Tėvelis senas, sūnelis mažas — 
Vai nėr kam, nėr kam į karą joti. 
E rne, seselės, į aukštą svirną, 
Į aukštą svirną brolelio rengti. 
Viena seselė brolelį rengė, 
Antra seselė kardelį šveitė, 
O ši trečioji jaunų-jauniausia 
Vartus atkėlė ir palydėjo. 
“Vai broli, broli, broleli mano. 
Vai ką parneši mums iš vainelės”?...

♦

kalne 
uosio 
stiklo

* *

prastovėjom 
prarymojom 
pražiūrėjom

klonelį, 
tvorelę, 
langelį,

Jau 
Jau 
Jau 
Iš kur parjos jau mūsų brolelis.
Parbėga ž rgas ir parpukštuoja. 
Šalę kilpelės žirgo švytuoja: 
“Vai žirge, žirge, žirgeli mūsų. 
Vai kur padėjai brolelį mūsų”? 
— Kai pasakysiu, tai pravirgdysiu, 
Kai nesakysiu bus pačiam gailu. 
Devynias upes plaukte išplaukė, 
O šią dešimtą nerte išnėrė; 
Devynias vainas išvajavojo, 
O šią dešimtą — galvą paguldė. 
Kur galvą kirto — bažnyčia stojo, 
Kur kraujas bėgo — rožės žydėjo.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I

Wes1 Pullmano
naujienos

Ateinantį sekmadienį 6:30 
vai. vakare, parapijos salė
je, Moterų Są-gos 7 kuopa 
ir Nasturtų choras turės la
bai gražų parengimą. Visus 
vaišins gardžia vakariene, o 
po to bus turininga progra
ma, kurią atliks: Nasturtų 
choras, Našlikė Antosikė, 
baritonas Jonas Peredna ir

i 
kiti. Čia paminėtini visi yra 
dalyvavę P. Šaltimiero pa
rengimuose ir skaitlinga pu
blika gėrėjosi jų gabumais. 
Rengėjos kviečia viešnias ir 
svečius atvykti iš kitur. Vi
si bus pavaišinti ir pasige
rės gražia programa. Įžan
ga 65 centai.

Federacijos 19 skyr. 
veikla .

Mrs. Dorothy Fishman, 
30 metų amžiaus, 647 Sheri
dan road, pranešė policijai, 
jog vagis iš jo apartamento 
pavogė kailių paltus už 
$1,450 vertės. Vagystė įvy
ko. kai ji dirbo kauntės li
goninėje kaipo nursės pagel- 
bininkė.

| "Drapiežaas dzūkas"

Yra
Jis nori “gražų. ramų 

kambarį”, — pasakė vyras, 
kuris atėjo į nuomavimo 
kambarių namą, kurį tvar
ko Katherine Michels, 939

vyr«

Gruodžio 5 d. per 8 valan
dą Mišias šv. sekančios dr- 
jos eis bendrai prie šv. Ko
munijos: Kareivių Motinų 
klubas, Mergaičių Sodalicija 
ir Apaštalavimo Maldos Bro 
Ii ja.

Brighton Park. — šiomis 
dienomis skyrius stropiai 
ruošiasi prie didingo vaka
ro, kuris įvyksta 12 d. gruo
džio. Atsilankiusieji turėsim 
progos pamatyt gražų vai
dinimą, No. Side jaunimo 
grupės, vadovybėj V. Rė
kaus. Be to, gražaus veika
lo, dar turėsim progos iš
girst svečią kalbėtoją š.ų 
dienų reikalais, kas liečia
mus ir mūsų tėvynę Lietuvą. Belle Plaine avė. Jis išnuo- 

žodžiu skant, parengimas mavo kambarį, padavė dole- 
duos atsilankiusiems pasi- rį ir gavo raktą. Vėliau Miss 
tenkinimą. Taigi, draugijos, Michels pastebėjo, jog jos 
kurios priklausot prie Fede
racijos, jauskit pareigos at
silankyti į rengiamą vakarą 
bent vieną kartą metuose. 
Sueikim visi bendrai paremt 
kilnius darbus Federacijos.

Koresp.

nešiojamas radijas ir laikro
dis

— Per Raudonąjį Kryžių 
gavo žinią kun. P. Lunskis. 
Pittsburgho Šv. Vincento pa 
rapijos klebonas, kad jo mo
tina mirė Lietuvoje pernai 
metais gruodžio mėnesį), o 
sesuo Ona — šią vasarą. 
Kunigas Lunskis skaudžiai 
pergyvena šią liūdną nau
jieną. Nelaimei, tą dieną, 
kai gavo šį pranešimą, pats 
tupėjo išvažiuoti į ligoninę 
operacijai. Laikinai jį pa
vaduoja tėv. Just. Vaškys.

MOTERIS. KURI DIRBA
(Atkelta iš 6 pusi.)

$45 vertės buvo dingę.

jusirgrmai
t

Pastaba demokratams

Chicagoje pereitą trečia
dienį buvo užregistruota du 
nauji susirgimai vaikų para
lyžiumi.

nuu^imo^^^^^^doįe
" /Si

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

1

1

Šįmet sukanka 25 metai, 
kaip Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų draugija gy
vuoja. Ta proga ateinantį 
sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Ridge Studio, 120 ir Wallace 
rėmėjos nusitrauks paveiks
lą, kuris bus įdėtas į kny
gą,. atminčiai. Visos rėmėjos 
seniau buvusios ir dabar e- 
sančios, malonėkite skaitlin
gai paskirtą valandą susi
rinkti į studiją. (Paimta iš 
parapijos sayaitinio laikraš
tėlio “ŽZŽ”).

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje dabar gieda 
trys chorai. Per 8 vai. Mi
šias mokyklos vaikučių skait 
lingas ir gerai išlavintas 
mokytojos Šv. Kazimiero se
selės Clemencij cs choras, 
per sumą skaitlingas mer
gaičių choras, per 12 vai. 
Mišias veteranų mišrus cho
ras naujas mišias. Papras
tomis dienomis vargoninin
ko pareigas atlieka seselė 
demencija, o sekmadieniais 
ir šventėmis vargonininko 
pareigas atlieka ir chorus

Lietuvių Demokratų Lyga i 
Cook apskr., kuri jau ilgus 
metus gyvuoja ir stiprėja 
politikoj, šiuo kviečia Chi
cago lietuvius praleisti sma
giai vakarą, kuris įvyks 4 
d. gruodžio, 7:30 vai., Mar
ąuette svetainėj, 6908 So. 
Western Avė. O kad prireng
ti tinkamą programą ir at
silankiusius patenkinti, ly
gos valdyba, rengimo komi
sija ir egzekutyvė komisija 
kuri susideda iš įvairių tvar
do veikėjų, darbuojasi ir už
tikrina, kad atsilankę nesi
gailės.

Bus iš Raud. Kryžiaus per 
statymas, muzikalė progra
ma, karo bonų laimėjimas, 
užkandžio, gėrimo ir naujų 
pažinčių. Taigi kviečiam vi
sus ir visas. Uniformuotiems 
kareiviams įžanga dykai. Ci
viliams įžanga 25c.

i

lavina Piktužių Ona. Kaip 
viena, taip ir kita puikiai 
savo pareigas atlieka. Rap.

Waukegane nemažas skai
čius asmenų serga influenza. j

A
ANASTAZIJA 

GUDAUSKIENE 
(po tėvais Petrutaitė)

Mirė Lapkr. 29 d., 1943 m.,
6:30 vai. vak., sulaukus puses 
amžiaus.

5 Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.. Darbėnų parapijos, 
Auksorio kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, dukterį Eleną; 
brolį Vincentą. Petrutį ir pus
brolius Stanislovą ir Joną Pet- 
ručius ir ju šeimas (visi Con- 
necticut valstijoje), pusseseres 
Barborą Zikienę ir Juzefą 
Stočkienę ir ju šeimas, švo- 
ge**į ■ Petrą Daukšą ir jb -šei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Dievo 
Motinos Sopulingos draugijose

Kūnas pašarvotas namuose, 
1433 So. 49th Avė., Cicero, 111. 
Dėl informacijų šaukit Cicero 
4585.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Gruodžio 4 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. Bro
lis, Pusbroliai, Pusseserės, švo- 
geris ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Ciecro 
2109,

Juozas Bancevičius per 
daug metų buvo garsus vi- 
soų Amerikoj, kaipo geras 
ristikas ir stiprus vyras ir 
vadinamas “drapiežn.u dzū
ku” ir “dzūkų karalium”. 
Turbūt, mažai buvo sporto 
pramogų Chicagoj, kur J. 
Bancevičius nebūt dalyva
vęs. Ir Dariaus-Girėno pos
to Sporto Šventės progra
moj jis pasižadėjo dalyvaut. 
Šventė bus gruodžio 12 d., 
Dariaus-Girėno salėj. Pra- 
džia 4:30 popiet. Įžanga 60 
centų su taksais.

ir nenuilstama veikėja, spau 
dos bendradarbė; turi skonį 
ir gabumą kūryboje: nema
žai dalykų yra puikiai pa
rašius prozos ir poezijos for
moje.

Kas svarbiausia. Elzbieta 
yra darbšti ir ideališka mo- 
tina-moteris. Jai užtenka 
laiko veikloje, spaudoje ben
dradarbiauti ir namus prižiū 
rėti. Ji gali būti visoms daug 
kame pavyzdžiu. Taip turė
tų daryti visos moterys, ki
taip stovėtų mūsų tautos rei
kalai. Dalyvė

_ v
Viską daryk su meile ii 

pasišventimu.

m..

f

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

VIENŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES

Stengkis atlikt savo pa
reigas taip, kad iš to būtų 
naudos ne tik tau pačiam, 
bet ir visuomenei.

PADEKONE

At I

A.
POVILAS BRAZAUSKAS

JUOZAPAS CHASAS
kuris mirė lapkričio 14d. 1943 
m., 11:45 vai. vakaro, ir tapo 

Kazimiero ka- 
gedulingu pamaldų 

Bažnyčioje.
13 dieną.

reiškiu nuoširdžią 
gerb. kun. Albavičiul 

E. Abromavičiui už 
ir at- 

Šv. Rožančiaus.

palaidotas šv. 
puošė po 
Šv. Antano parap. 
lapkričio

šiuomi 
padėkonę 
ir kun. 
atsilankymą J šermenis 
kalbėjimą ' — - —

Dėkoju draugijom ir visiem 
draugam ir pažystamiem už 
dalyvavimą šermenyse, bažny
čioje, ir už šv. Mišių aukas.

Dėkoju kun. I. Albavičiui. 
kun. Abromavičiui. kun. J. 
Griniui, kun. P. Gašlūnui, ir 
vienam Marijonų tėveliui už 
įspūdingas pamaldas, o. kun. 
I. Albavičiul už pamokslą 
Bažnyčioje ir prie kapų.

Dėkojame laida*, direktoriui 
Antanui B. Petkui kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
na.dj. o man palengvino per
kasti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkoju grabnešiants ir vi
siems kurie suteikė man pa
guodą bei patarnavimą mano 
nuliūdimo valandoje. Dėkoju 
A. Mondeikai už mašinos var
tojimą.

Nuliūdus lieka.

MARIJONA CHASIENE.

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
musą tarpo mylimą vyrą ir 
tėvelį, Povilą Brazauską.

Netekom savo mylimo gruo
džio 3 d. 1942 m. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo 
prasišalinimą iš mūsų 
užprašėme gedulingas 
šias rytoj Gruodžio 4 
m. Gimimo šv. Pan. 
parapijos bažnyčioje, 
ryto.

Kviečiame visus 
draugus, kaimynus ir 
mus dalyvauti 
se ir kartu 
sti už a.a.

Nuliūdę:

liūdnu 
tarpo, 

šv. Mi- 
d. 194 3 
Marijos 

8:00 vai.

gimines, 
pažįsta - 

šiose pamaldo- 
su mumis pasiinel-
I’oviio sielą.

Moteris tr Sūnai.

COUGHS
Dos To CoMi or Bronchfal lrrif«rHo«

good new» for the people of the U. S. A. 
C*nida’« greateet cough medvine <• now being 
made and add right here. and f you have any 
doubt about whet to take thia wmter for the com- 
mon cough or bmnchial nritation get a bottle of 
Buckley’s CANADIOl Muture. You won’t be diaap- 
pornted different from anythmg eiae you ever 
used one Irttle «<p and you get metant aotion.Only 
44c—all druggiata. Sabsfaction or money beck.

l
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Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO. >1

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

KRE1PKITES PRIE MUS įfe 
TIESIOG IR SUTAUPY- f 
KIT AGENTŲ KOMISĄ,

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

|I

f ’M 1 i.f
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

fl

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS A.T NO ADDITIONAL CC9T!
PARTICII.AR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODLOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World- 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
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Pasižymėjęs lietuvis oro jėgose

Sgt. Serafin dalyvavo dešimt kartu 
užpuolimuose iš oro virš Europos

JIS SUDAVĖ SMŪGĮ NACIAMS. YRA APDOVANOTAS 
UŽ PASIŽYMĖJIMĄ

Sgt. George Serafin, 21 
metų amžiaus. aštuntos 
AAF Flying Fortress bąli 
turret kulkosvaidininkas, da
lyvavo dešimt kartų Euro
pos užpuolime iš oro.

Sgt.’ Serafin už pasižymin
čius dienos metu bombarda
vimus virš nacių Europos 
buvo apdovanotas Dis- 
tinguished Flying Cross ir 
Aid Medai su trims Oak 
Leaf Clusters. Jam yra pri
skirta, jog jis sunaikino 
priešo kovos lėktuvą.

Seržantas Serafin dalyva
vo Wilhelmshaven, Bremen, 
Hamburgu St. Nazaire. Pary
žiaus, Kasei, Kiel, Schwein- 
furt, Nantes ir Heroya, Nor
vegijoje, bombardavimuose 
iš oro. Pakelyje į namus pir
mame Schweinfurt užpuoli
me, jo Fortress (lėktuvas) 
buvo priverstas nusileisti į 
šiaurės jūrą, bet jis buvo iš
gelbėtas britų oro—jūros 
gelbėtojų.

Sgt. Serafin lankė New- 
berry high school, ir prieš 
išvykstant į armijos oro jė
gas jis dirbo Newberry 
Lumber ir Chemical kompa
nijoj. Jis kulkosvaidininkys- 
tei lavinimą gavo Las Vegas 
Gunnery mokykloje.

Po dešimt užpuolimų iš 
oro virš Europos, Serafin’ui

buvo reikalinga pasitraukti 
iš kovos ir jis buvo paskir
tas kitoms pareigoms.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. John 
Serafin, gyvena Newberry, 
Mich. Jie yra dienraščio 
“Draugo” skaitytojai.

Sužeisti kareiviai I 
karo frontuose Į

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą • 
trečiadienį paskelbė 176 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Vi
duržemio, šiaurės Amerikos 
ir pietvakarių Pacifiko karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje devyni yra iš Illinois 
valstijos, skaitant tris iš 
Chicagos.

Sumažėjo vedybų skai
čius lapkričio mėnesį
Michael J. Flynn, kauntės 

raštininkas, pereitą 
dienį pareiškė, 
leidimo biuras 
Fcense bureau) 
leidimus mažiau 
menesį, šiais metais,

Japonų nelaisvėje
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 244 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra japonų belaisvėje. 
Belaisvių skaičiuje 13 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant keturis iš Chica
gos.

trečia- 
jog vedybų 

(marriage 
išdavė 376 

i lapkričio 
negu 

tuo pačiu laiku buvo išduota 
1942 metais. Flynn mano, 
jog nukrito vedybų leidimų 
aplikacijos dėl to, kad karei
viams apribotos atostogos ir 
daugelis iš jų yra užjūryje. 
Flynn pareiškė, jog lapkri
čio mėnesį buvo išduota 
3,417 leidimų vedyboms, ir 
3.793 leidimai tuo pačiu pe
riodu pereitų metų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

“GOD BLESS AMER1CA ’ AIDĖ JO PASIEKUS AMERIKOS KRANTUS

Penkiolika šimtų amerikiečių ir kanadiečių, kuriuos Amerika išmainė ant Japonijos 
piliečių, laivui pasiekus New York, iš džiaugsmo vieni verkė, kiti šūkavo. Laivui plau
kiant pro Laisvės Statulą, pilnomis krūtinėmis visi dainavo: Dieve, laimink Ameriką. 
(Acme-Draugas telephoto)

Užtiko brangenybių va
gystės pėdsakus

Prieš keletą dienų Joseph 
3 Shure pašaukė savo draugą 

John C. Prendergast, Chica
gos uniformuotos policijos 
viršininką, ir pasakė jam, 
jog jo name. 949 Fair Oaks 
avė., Oak Park, pražuvo už 
$4.500 vertės brangakmenių.

“Tarnaitę mes pasam- 
dėm”, — jis pasakė, “paėmė 
brangenybes. Bet aš nežinau 
ką čia galima būtų padary
ti.”

Pereitą antradienį Pren
dergast su detektyvais Tini 
Allman ir Frank Murray 
areštavo Mrs. Bernice Smith W - i ' ' '
ir jos vyrą Robert. 425 E. 
44th str. Kai kurios Mrs. 
įShure’s brangenybės ir skai
čius užstatų bilietų buvo 
rasta minimu adresu. Mrs. 
Shure pažino moterį kaipo 
tarnaitę.
—

Pasižvalgius po Chicaga

Štai kokie dalykai Įvyksta
paėmė iš Steve Militich, ta- 
verno savininko, $225 ir $88 

Lorenzo Natali, 49 metų, iš kitų dviejų kostumerių, 
3066 5th avė., buvo rastas Emilano 
negyvas pereitą trečiadienį, Houston 
kai policija įėjo į jo miega- Villaral, 
mąjį. Jie pranešė, jog Na- avė. 
tali mirė nuo kulkos žaizdos.
Revolveris buvo netoli.

* * #

Kulkos žaizda

Rado negyva

Aąuibera, 8945 
avė., ir Filamon 
8837 Commercial

Didelės reikšmės
sukaktis

Chicagos mayoras Kelly 
šeštadienį, gruodžio 4 dieną, 
paskelbė Marąuette dieną. 
Toji diena primena 269-tą 
metinę sukaktį, kai prie Chi
cagos upės žioties atvyko 
garsus jėzuitų misijonierius 
Jacąues Marąuette. Jis pir
masis pradėjo skelbti Kris
taus mokslą indi jonams Uli- 
nois valstijoje. Jo nuopelnai 
krikščioniškoje civilizacijoje 
yra labai dideli,

šeštadienio diena tegu 
mus paskatina būti geres
niais ir malonesniais katali
kais visose gyvenimo srity
se.

X J. Žemaitienė, šv. Jur
gio parapijos ir draugijų 
darbuotoja, begalo džiaugia
si sulaukusi laiško nuo sa
vo sūnaus Vincento. Per vi
są pusmetį ji nežinojo, ku
riam pasaulio krašte su A- 
merikos kariuomene jis ran
dasi. Dabar gavo laišką iš 
Sicilijos. Rašo, po didelių, 
neužmirštamų pergyvenimų, 
pagalios, gavom progos duo
ti kojoms pasilsėti. Iš pri
dėtos nuotraukos visi karei
viai atrodo vieni barzdylos. 
Kitas jos sūnus taip pat 
tarnauja kariuomenėj.

X Jonas ir Agnės Kačkai, 
4508 S. Wood St., džiaugiasi 
gavę gražią marčią. Jų sū-

Krosnių kvota gruodžio 
mėnesi mažesnė

Gruodžio mėnesį šildymo nus J°nas- parvykęs iš ka- 
virimo krosnių (pečių) riuomenės seržanto laipsny- 

mažiau lapkričio 27 d. susituokė
ir
kvota yra 4,419,
3,648, negu buvo lapkričio su Emilija Juodgalvyte iš 
mėnesį, ' kai 
8,067, Michael
OPA metropolijos
rius pareiškė pereitą trečia-1 
dienį.

v •

Joseph A. Johnson, 66 me
tų, 211 Custer avė.. Evans- 
ton, mirė pereitą trečiadie
nį nuo kulkos žaizdos gal
voje.

¥ *

Gaisras privertą apleis
ti namą

Daugiau kaip 50 asmenų 
buvo priversti apleisti ant
rąjį ir trečiąjį aukštą, 
509-11 West

pereito 
dalininkas kitų I nio vakare,

PIRKITE KARO BONUS!
Atsargiau su cigarete 

lovoje
Mrs. Eva Dunn Keckersen, 

43 metų amžiaus, 201 So. 
Throop str., pereitą trečia
dienį mirtinai nudegė. Ma
noma, jog minima moteris 
užmigo su degančia cigarie- 
te rankoje ir kilo lovoje ug
nis. Gaisrą užgesino 6-to ba
talijom) ugnegesiai.

James Hladky, 63 metų 
amžiaus. 2336 So. Christiana 
avė., buvo rastas negyvas 
pereitą trečiadienį. Sakoma, 
jog jis pasikorė savo namų 
pastogėje.

* *

Gaisras
Ar-Restorane, 515 W. 

thington str., pereitą antra
dienį gaisras sukėlė $1,000 
nuostolių.

* * *

Širdies ataka
Walter H. Mitchel. 76 me

tų amžiaus, 6607 So. Maple- 
wood avė., išėjęs į pensiją 
elektros darbininkas, perei
tą trečiadienį savo name mi
rė nuo širdies atakos.

* ♦ *

Apvogė taverne

Išeina pensijon
Lt. James J. Killackey, į

Morgan Park policijos, gruo
džio 22 dieną išeina į pensi
ją savo 63-čiame gimtadie- Du vyrai kostumeriai iš- 
nyje. Jis aštuonis metus va- gėrė keletą stiklinių alaus 
dovavo Michigan ir Ran- taverne 3234 E. 91st, pa- 
dolph str. trafikui. skui ištraukė revolverius ir

Nušautas biznierius, 
pinigai neliesti

William Wytrykus, 48 me
tų amžiaus, naminių dalykų I 509-11 
ir muzikos krautuvės savi- Į street, 
ninkas, ir dalininkas kitų nio vakare, kai ugnis pasi- 
trijų krautuvių, pereito tre- rodė pirmame aukšte Galio- 
čiadienio vakare svirdinėda- to Bros. Spaghetti kompani- 
mas įėjo į taverną, 1184 Mil- joje. Sakoma, jog ugnis su- 
waukee avė., netoli savo naikino už $1,000 spaghetti 
krautuvės, pasakė, jog trys ir name sukėlė $2,000 nuo- 
vyrai jį peršovė. Paskui jis jstolių.

< ____________

buvo kvota Marąuette Park. Vestuvių 
Mulcahy varPai skambėjo Gimimo Pa 
direkto- ne^ Šv. bažnyčioje, o ves

tuvių pokylis buvo Onos Mu- 
reikienės salėj, 2548 W. 69 
St. Gruodžio 3 d. seržantas 
J. Kačkas grįšta į savo sto
vyklą.

X Nekalto Prasidėjime 
Panelės Šv. bažnyčioje da
bar novena prieš parapijos 
šventę, kuri bus gruodžio 8 
d. No veną veda vienas ku- 

Katali- 
kams sykiu gera proga at
naujinti ir dienraščio “Drau
go” prenumeratą ir užsipre
numeruoti kitus katalikiškus 
laikraščius.

Division pranciškonų.
trečiadie-

neteko sąmonės ir mirė.
Jis buvo sužeistas į krūti

nę. nugarą, dešinį šoną ir 
dešinę ranką. Trys tuščios 
kulkos buvo rastos ant laip
tų jo krautuvės, 1180 Mil- 
waukee avė. Manoma, jog 
jis buvo pašautas ne vagys
tės tikslu, nes pinigai ir če
kiai rasti jo kišeniuose ir 

Į taip pat rasta nepaliesta 
$4.000 jo ofiso kabinete.

I

Nesitikėta mirtis
Sylvester Barloga, 29 me

tų amžiaus, 2838 S. Kedvale 
avė., buvo rastas miręs pe
reitą trečiadienį centralinia- 
me aliejaaus fabrike, Soco- 
ny-Vacuum Oil kompanijoj, 
4615 Grand avė. Policija pa
reiškė, jog Barloga’i j galvą 
sudavė lekiančio metalo da
lis. kai troko mazgojimo ma
šina explodavo.

NAPPY By Irv Tirman*
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Washington, D. C. — Na- 
vy departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė, jog 18 
jūrininkų mirė. 32 buvo su
žeisti ir 47 dingę.

X Marketparkietė Kuodie 
nė ne tik yra pavyzdinga 
Kareivių Motinų klubo pir
mininkė, bet ir gera “kek
sų” kepėja. Buvusiai para
pijos “Birthday party” ji 
iškepė didelį ir begalo skanų 
“keksą”. Daugelis dabar lau
kia, kada klebonas suruoš 
kitą tokią pramogą ir vėl 
visi paragaus Kuodienės kep 
to “kėkso”.

Pakliuvo
Ernst S. Ray, 27 metų am

žiaus, 4059 Adams str., Ga- 
ry, buvo areštuotas pereitą 
trečiadienį už naudojimą ap
gaulingų čekių. Sgt. Thomas 
E. Curley. Gary policijos, 
pasakė, jog Ray prisipažino, 
jog gavo $600 netikrais če
kiais.

X A. a. kun. A. Skripkaus 
vardui įamžinti norima, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje įdėti 
pats didžiausias spalvuotas 
langas. Kadangi iki šiol ne
atsirado pavienio aukotojo 
padengimui visos sumos, tad 
langas bus įdėtas visų pa- 
rapijonų vardu. Lange bus 
paveikslas Viešpaties Jėzaus 
žengimas į dangų.

Y'PUT SO MANY ROCKS 
IN ME GLOVES.DAT I 
COULDN'T uft me 
HANDS ON A BET/

Pavogė degtinę
Aštuonios dėžės likerio 

100 kartūnų cigariečių už 
$3,280 vertės buvo pavogta 
pereitą trečiadienį iš Gage 
likerių krautuvės, 2803 W. 
55th str. Krautuvės vedėja 
pranešė apie šį įvykį polici
jai.

ir

i

Du žuvo
Kokomo, Ind. — M.

Chase, 69 metų amžiaus, iš 
Greentown, ir jo žmona No- 
la, 66 metų, buvo užmušti, 
kai prekinis traukinys suda
vė jų automobilį. Nelaimė 
įvyko pereitą trečiadienį.

N.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius Aušros 
Vartų bažnyčioj veda no ve
ną prieš Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. šventę. No- 
vena baigsis gruodžio 8 d. 
Sakomi pamokslai gerai pa
ruošti, turiningi.

X Jack Juozaitis, žinomas 
Chicago jaunimo tarpe ir 
politikoj veikėjas, dabar ran 
dasi vienoj Rytinių valsty
bių kariuomenės stovykloj. 
Rašo, kad laisvu laiku ap
lanko Lawrence ir Lowell 
lietuvius ir domisi visu vei
kimu.
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